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ABSTRAKT 

 

Bakgrundsdelen avhandlar den ständigt pågående debatten om neuropsykiatriska 

diagnoser. Vi lyfter kritiska forskares åsikter om neuropsykiatriska diagnoser och 

konsekvenser av diagnostisering, likväl som förespråkande forskares syn på detsamma. 

Även diagnosens betydelse i skolan avhandlas. Syftet med studien var att skapa en bred 

bild av neuropsykiatriska diagnoser och vilka följder de får i praktiken, sett ur många 

olika perspektiv. Genom att sammanställa olika berörda aktörers bilder var syftet att 

sammanbinda deras erfarenheter med den funktion/betydelse som diagnosen för med sig. 

Undersökningen är en kvalitativ studie som berör olika aktörers erfarenheter kring 

neuropsykiatriska diagnoser. Vår datainsamling bygger på kvalitativa intervjuer och 

tolkande analyser. De medverkande aktörerna är 7 pedagoger, 8 föräldrar, 1 rektor, 3 

specialpedagoger, 1 psykolog samt 3 unga vuxna (sammanlagt 23 medverkande). 

Intervjuerna har gjorts både som fysiska och datorstödda. Genom våra olika aktörers 

erfarenheter har vi fått fram olika aspekter kring ordet diagnos och diagnostisering. 

Samtliga aktörer pekar på en större förståelse i samband med en neuropsykiatrisk 

diagnos, dels för barnet själv men också för dess omgivning. Vidare visade 

undersökningen på att merparten av aktörerna menar att det krävs en diagnos för att få 

extra resurser som i skolan. Undersökningen visar också på att det finns en upplevd 

kunskapsbrist gällande neuropsykiatriska diagnoser, både bland pedagoger i förskolan 

och samhället i stort. 

 

Nyckelord: ADHD, Diagnos, Diagnostisering, Förskola, Föräldrar, Neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, NPD, Pedagogik, Resurser, Stöd. 
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1 INLEDNING 
 

Vi har under den tid vi varit verksamma i förskolan observerat att det i varje 

barngrupp i förskolan finns det ofta ett eller flera barn som är mer omdiskuterade än 

de andra barnen. De benämns som stökiga, bråkiga, ja rent av hopplösa. Det är 

mycket fokus på vad de här barnen inte kan - de kan inte sitta stilla, de kan inte 

lyssna, de kan inte vara tysta. De upplevs av många, både bland pedagoger och 

övriga barngrupp, som besvärliga. ”Han/hon måste ha en diagnos” eller ”han/hon 

måste vara ett bokstavsbarn” kan man ofta höra pedagogerna säga om dessa barn. 

Precis som Christopher Gillberg (2005) påpekar så finns dessa barn mitt ibland oss, 

”ett barn i varje klass” som han själv uttrycker det med titeln på sin bok. Gillberg 

påtalar att som professionell yrkesutövare använda bokstavskombinationsbegrepp 

om dessa barn visar på ”ett avståndstagande baserat på lättja” (s. 11, 2008) och att 

frågan inte tas på allvar. Vi vill undersöka pedagogernas bild av dessa förmodade 

”diagnos-barn”, men också deras bild av de neuropsykiatriska diagnoserna i sig. Vi 

kommer att undersöka hur en diagnos påverkar verksamheten för dessa barn, vad 

som blir annorlunda jämfört med innan de hade en diagnos. Pedagogernas 

upplevelser av samarbetet med föräldrarna liksom föräldrarnas upplevelser av 

samaberbetet med pedagogerna kommer också att undersökas. Även hur föräldrar 

upplever att deras barn blir hjälpta av en diagnos vill vi genom denna studie 

kartlägga. Vad rektorerna säger i frågan - huruvida de är insatta i den vanligt 

förekommande problematiken - och vad psykologer och specialpedagoger anser 

åsyftar vi också ta reda på genom studien. Vad säger insatta forskare? Och 

framförallt, vad säger de diagnostiserade själva när de har kommit upp i ålder och 

kan sätta ord på sina upplevelser och erfarenheter av sin skolgång, med eller utan 

diagnos? 

 

Vårt mål är att samla ovan nämnda berörda aktörers bilder och erfarenheter av 

diagnoser och dess konsekvenser i förskolan och skolan. Vi vill därigenom försöka 

få en helhetsbild av diagnosernas faktiska betydelse. 

 

Som bakgrund kommer vi att skildra den stundtals ganska hätska debatt om 

neuropsykiatriska diagnoser (främst gällande ADHD/DAMP), som kunnat följas i 

media under senare år. Vissa liknar diagnosernas utbredning vid en epidemi, andra 

ser den som ett bevis på forskningens framsteg och ökade kunskaper inom området. 

En fråga man kan ställa är om den ökade diagnostiseringen av barn har en 

vetenskapligt rättfärdig grund, eller om vi helt enkelt har ett för stort behov av att 

sätta diagnoser som en slags förklaring till att barn inte beter sig som vi önskar? Hur 

ser de verkliga erfarenheterna kring detta egentligen ut? 
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1.1 Centrala begrepp 

 

Nedan följer några centrala begrepp som används i denna studie och som kan behöva 

förklaras närmare: 

 

Diagnos: I denna undersökning avses om inget annat anges en 

neuropsykiatriskdiagnos. 

Hen: Ospecificerat kön. Används i resultatredovisningen. 

Neuropsykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning: Se förklaring av begreppet i 2.1. 

NPD: Neuropsykiatrisk diagnos/funktionsnedsättning. 



5 

 

2 BAKGRUND 
 

2.1 Vad menas med neuropsykiatrisk diagnos? 

 

Jakobsson och Nilsson (2011) förklarar att neuropsykiatriska diagnoser, egentligen 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, innebär nedsättningar som påverkar det 

sociala samspelet samt kan orsaka inlärnings- och koncentrationssvårigheter 

beroende på vilken diagnos det rör sig om. Begåvningen, det vill säga intelligensen, 

påverkas inte av dessa nedsättningar. Till de vanligast förekommande 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna hör diagnoserna ADHD, autism och 

Aspergers syndrom (a.a.).  

 

Debatten om de neuropsykiatriska diagnoserna gäller framförallt diagnosen ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och DAMP (Deficits in Attention, Motor 

control and Perception) som ofta inryms i ADHD-begreppet. Beckman och Fernell 

(2004) beskriver symptomen vid ADHD som 

uppmärksamhetsstörning/koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet. 

När det gäller DAMP tillkommer utöver nämnda symptom även problem att 

kontrollera motoriken och/eller att tolka sinnesintryck. Beckman och Fernell (2004) 

tillägger att dessa symptom kan förekomma hos barn under en viss period, som ett 

resultat av en dålig uppväxtmiljö eller på grund av en kroppslig sjukdom, men för att 

ADHD ska kunna diagnostiseras måste dessa symptom pågå länge, och barnet i fråga 

ska avvika från vad som kan förväntas av det utifrån ålder och utvecklingsnivå. 

Dessutom ska dessa symptom också orsaka problem i flera miljöer, exempelvis både 

i skolan och i hemmiljö (a.a.). 

 

2.2 De kritiska och ifrågasättande 

 

Den största ifrågasättaren av neuropsykiatriska diagnoser, och också den som 

verkligen har eldat upp debatten, torde vara Eva Kärfve, legitimerad sjuksköterska 

och docent i sociologi vid Lunds universitet. Kärfve (2000) ställer sig starkt kritisk 

till framförallt DAMP-begreppet som hon menar enbart är en omskrivning av 

begreppet/diagnosen MBD (minimal brain dysfunction) som Gillberg och 

Rasmussen m.fl. (1981) skapade i samband med den omfattande s.k. 

Göteborgsstudien (beskrivs närmare i 2.3). Detta efter att MBD blivit ifrågasatt och 

förpassat till vad Kärfve benämner som den ”klassifikatoriska soptippen” (s.13). 

Kärfve ifrågasätter även själva termen neuropsykiatri, som hon menar snarast ska 

betraktas som en extremt vetenskaplig hållning, som ägnar sig åt både snäv och 

uteslutande forskning. Neuropsykiatrin bortser helt från möjligheten att symptomen 

till diagnoserna istället kan härledas till psykosociala faktorer, och att dessa helt och 

hållet skulle kunna vara orsak till dessa symptom snarare än dysfunktioner i hjärnan.  
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2.2.1 Diagnosens baksidor 

 

Kärfve (2000) menar att det finns vinster att göra på att ställa diagnoser på barn som 

uppfattas som stökiga och bråkiga av sin omgivning, vilket hon hävdar är en stor 

anledning till att det ställs så många diagnoser. Vinster finns både för föräldrar och 

skola – skolan får resurser för barn med diagnoser och föräldrarna vinner skuldfrihet 

hävdar Kärfve. Dessutom får de rätt till vårdbidraget, vilket Kärfve menar är den 

enda vinsten för barnen i fråga, då hon är övertygad om att det kommer många 

fattiga familjer till godo och är ”det enskilt snabbast verkande medlet för 

välbefinnande hos en stor grupp barn” (s. 80). Hon liknar vårdbidraget vid en gåva, 

och påtalar att denna gåva kräver något i utbyte – priset som betalas blir diagnosen 

(a.a.). 

 

Kärfve (2000) tar även upp de nackdelar som kommer med en diagnos. En av 

nackdelarna menar hon är det som ofta framhålls som en av de största fördelarna 

med en diagnostisering - de vuxnas förståelse för barnets svårigheter. Hon beskriver 

denna förståelse tolkad ur ett neuropsykiatriskt perspektiv på följande vis: 

 

”Jag förstår att du inte kan hoppa på ett ben och inte får leka med dina 

kamrater. Det beror på att du har ett funktionshinder. Det är något inne i 

hjärnan som inte fungerar som det ska. Det kallas DAMP.” (s. 80) 

  

Det Kärfve vänder sig emot är synen på att det är ”fel i huvudet” (s.81) och menar att 

det är en grov förolämpning som barn inte kan värja sig mot. Vidare pekar hon på 

nackdelen för föräldrar, som består i att när de väl är befriade från skuldbördan 

innebär detta att de samtidigt går miste om ansvaret. De blir inkompetensförklarade i 

och med att expertisen vet bättre (a.a.).  

 

Lindqvist (1993) visar genom sin undersökning på att diagnostiserade barn ofta 

hamnar utanför socialt – de platsar inte i fotbollslagen, de blir inte bjudna på kalas, 

de får inte vara med i lekarna, men däremot blir de aktuella då någonting har gått 

sönder och så vidare. Detta menar Lindqvist, mer än något annat, påverkar barnens 

självkänsla negativt och att de upplever att de inte duger eller räcker till. Också 

syskon till diagnostiserade barn drabbas negativt genom att de får mindre 

uppmärksamhet, får stå ut med raseriutbrott och får sina leksaker förstörda, visar 

Lindqvists undersökning på. 

 

2.2.2 Bristande resurser 

 

Tideman (2000) menar att behovet av att kategorisa barn med svårigheter i skolan 

grundar sig i bristande resurser. Dessa barn menar han, skrivs in i särskolan och 

stämplas därigenom som handikappade och orsaken till barnens svårigheter förklaras 

med biologiska dysfunktioner. Tideman (2000) menar att de bristande resurserna och 
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det samhälleliga behovet att kategorisera dessa barn snarare borde ligga i fokus än att 

söka fel hos barnen, att det hela ska ses ur en samhällsnivå och inte som det istället 

blir, på en individuell nivå (a.a.). Även Wrangsjö (1998) pekar på resursbristen i 

skolan och menar att eftersom medicinska förklaringar har högre status än 

psykologiska och sociala, går resurserna oftast till barn med medicinska förklaringar 

till sina svårigheter. Med en neuropsykiatrisk diagnos blir det alltså lättare att få mer 

resurser. Wrangsjö (1998) ställer frågan om det sker en medveten 

överdiagnostisering av barn för att få ta del av mer stöd och avlastning, men 

betvivlar själv att detta sker. Han menar däremot att det är lätt hänt att det sker en 

viss överfokusering på ett perspektiv då det är under utveckling, i detta fall det 

neuropsykiatriska, och att en omedveten överdiagnostisering därför inte går att 

utesluta. Faran i detta anser han är att diagnosen kan skapa självuppfyllande 

profetior, genom den syn diagnosen medför på barnet – både gällande barnets syn på 

sig själv och andras syn på det (a.a.). 

 

Också Isaksson (2009) hävdar att det finns en medicinsk förklaring, exempelvis 

neuropsykiatriska diagnoser, som bakgrund till begreppet elever i behov av särskilt 

stöd. Enligt Isaksson har de medicinska diagnoserna kommit att bli avgörande för 

beviljandet av extra resurser i och med skolornas nedskärningar och dåliga ekonomi, 

och att diagnosen då i sig blir ett bevis på att verkligt behov föreligger.  Även Hjörne 

och Säljö (2008) uppmärksammar sambandet mellan neuropsykiatriska diagnoser 

och extra resurser till verksamheten. De anser detta vara problematiskt och menar att 

vi har en ”diagnostisk kultur” där vi istället för att se till hela sammanhanget, söker 

avvikelser hos den enskilda individen. 

 

2.2.3 Överdiagnostisering 

 

Katrin Bruchmüller, Jürgen Margraf och Silvia Schneider (2011) är verksamma vid 

universitet i Basel och universitet i Bochum, i Tyskland respektive Schweiz, och har 

gjort en undersökning gällande överdiagnostisering av ADHD. I sin undersökning lät 

de psykoterapeuter diagnostisera olika fall där Bruchmüller et al. hade delat in fallen 

i olika kategorier beroende på om de uppfyllde alla kriterier för ADHD, saknade två 

kriterier för att uppfylla kraven för ADHD, saknade tre kriterier för att uppfylla 

kraven för ADHD, samt en kategori där de inte uppfyllde kraven för ADHD men 

däremot uppfyllde alla kriterier för GAD, s.k. generaliserat ångestsyndrom 

(generalized anxiety disorder). Psykoterapeuterna visste inte på förhand att dessa 

olika kategorier fanns. Resultatet Bruchmüller et al. (2011) kunde utläsa var att det 

skedde en betydande överdiagnostisering, där betydligt fler barn som inte uppfyllde 

kriterierna för ADHD fick en felaktig diagnos av psykoterapeuterna än barn som 

uppfyllde kraven för ADHD men inte fick en diagnos. Dessutom kunde de utläsa en 

tydlig tendens att pojkar överdiagnositerades jämfört flickor (a.a.). 
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2.2.4 Biologisk dysfunktion eller kulturella koder? 

 

Karin Johannisson (2006), professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala 

universitet, påpekar att neuropsykiatriska diagnoser är mer än bara namn på 

biologiska dysfunktioner och funktionella störningar, de speglar också sociala och 

kulturella koder som finns i vårt samhälle, med olika värderingar och människosyn. 

Kärfve (2006) beskriver två olika sorters grundläggande människosyn. Det ena är det 

individualistiska synsättet där människans beteende grundar sig i nedärvda 

egenskaper och hon kopplar samman detta med medeltidens nordeuropeiska synsätt 

på ”arv och blod”, att man helt enkelt genetiskt sett ärver egenskaper. Det andra 

synsättet härleder Kärfve till den katolska kyrkans syn på människan som ansågs till 

stor del självständig i sina val och därför kunde ställas till svars för dessa. Hon pekar 

på att det synsätt där människan ärver sina egenskaper och styrs av sin härkomst och 

sitt blod har präglat den europeiska historien och späddes på ytterligare av 

socialdarwinismen, och att detta lett fram till ett utpekande av individen som i sin tur 

främjat ett grupptänkande. Kärfve drar vidare paralleller till rasism där hon menar att 

detta synsätt påverkar, genom vårt behov av att hitta så kallade avvikargrupper. Detta 

sätter Kärfve i samband med darwinismen och redogör vidare för darwinismens och 

rashygienens kopplingar, med tron på att ”överlägsenhet” och ”underlägsenhet” var 

något objektivt mätbart och att dessa berodde på ärftlighet, inte sociala faktorer. 

Detta föranledde tankarna om positiv och negativ eugenik, vilket innebär åtgärder för 

att förhindra samt främja ”odugliga” respektive ”dugliga” barn från att sättas till 

världen, vilket bland annat resulterade i tvångssteriliseringar i den negativa 

eugenikens anda. Kärfve kopplar vidare samman dåtidens eugenik med dagens 

neuropsykiatri. Detta genom att påtala liknelsen mellan socialdarwinismen som då 

gav vetenskapligt stöd åt den negativa eugeniken med dess innebörd och påföljder, 

vilket hon menar att den i sin nutida variant evolutionspsykologi idag gör åt 

neuropsykiatri, som arbetar efter kopplingen mellan ärftlighet och mänsklig handling 

utan att ta hänsyn till sociala eller kulturella faktorer. Som exempel tar Kärfve upp 

flickor med självskadebeteende som skär sig, vilket hon menar är ett typiskt 

kulturspecifikt uttryck, men som enligt neuropsykiatrin kan förklaras med 

diagnoserna ADHD eller Aspergers syndrom. Enligt Fjellman (2011) uppstår 

självskadebeteende som ett sätt att hantera psykisk smärta. Han poängterar att syftet 

för den självskadande inte är att dö, utan fungerar som en snabb lindring av oönskade 

tankar och känslor. Fjellman tillägger att det är viktigt att undersöka orsaken till 

beteendet för att kunna förstå det och på så sätt hjälpa den självskadande, men låter 

det vara osagt om neuropsykiatriska diagnoser eller kulturella uttryck bör ses som 

förklaring till beteendet. 

 

Kärfve (2006) ställer sig också kritisk till att det ofta saknas biologiska kriterier, och 

är inte nöjd med förklaringen att psykiska diagnoser ofta kräver en subjektiv 

bedömning. Hon ser också ett stort problem i att barn som får diagnoser påtvingas 

dessa av en vuxenvärld de inte kan värja sig mot, och ser detta som ett hot mot deras 

rättssäkerhet. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9historia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_universitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_universitet
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2.2.5 Läkemedelsföretagens vinster  

 

Thomas Brante är professor i sociologi vid Lunds universitet. Brante (2006) belyser 

att diagnostisering av ADHD har ökat kraftigt och menar att detta kan förklaras med 

en rad utomvetenskapliga och icke-medicinska orsaker. Exempel på dessa är bland 

annat att genetiska och biologiska förklaringar har blivit alltmer populärt, och till 

dessa förklaringar erbjuds enkla lösningar till medicinska och psykiska problem. 

Även neuropsykiatrins höga status pekas ut som en orsak, och Brante menar att 

neuropsykiatrin genom ett användande av ett särskilt vokabulär och sina 

publiceringsformer skapar en vetenskaplig legitimitet som är svår att tävla mot. En 

annan orsak till den ökade diagnostiseringen är läkemedelsföretagens vinst i 

medicineringen av ADHD enligt Brante (2006), vilket denne menar är ett stort 

problem. Liksom Kärfve (2006) pekar även Brante på den individualistiska och 

biologiska människosynen som en grund till diagnosernas utbredning. 

 

J.M. Stolzer, filosofie doktor verksam vid University of Nebraska–Kearney, liknar 

ADHD:ns utbredning i Amerika vid en epidemi och anser att medicinföretagen har 

en stor del i spridningen av den. Enligt Stolzer (2007) hade mellan 8-10 miljoner 

barn i USA år 2006 diagnostiserats för ADHD - den stora merparten pojkar. Ca 99% 

av dessa barn medicineras för sin diagnos. Stolzer påtalar också att mellan 80-90% 

av alla metylfenidat-preparat (som används för medicinering av ADHD) tillverkade i 

hela världen, är utskrivna till amerikanska barn. Hon menar att det är besynnerligt att 

ett beteende som tidigare ansetts helt normalt, det vill säga det beteende som ligger 

till grund för en ADHD-diagnos, plötsligt och dessutom explosionsartat har lett till 

sjukdomsförklaringar och medicinering, men poängterar att läkemedelsföretagen 

tjänar stora pengar på alla dessa diagnoser och medicineringen som följer av dessa.  

Att det rör sig om en neurologisk förklaring ställer hon sig också frågande till, och 

menar att verksamma forskare inom området i så fall borde undersöka hur det 

rimligtvis kan komma sig att just amerikanska pojkar mellan 10-15 år har en så stor 

biologisk avvikelse i det neurologiska systemet. Stolzer anser också att kriterierna för 

att diagnostisera ADHD är kulturellt betingade, som exempelvis kriteriet “Often has 

difficulty playing quietly”, vilket enligt henne helt är beroende av den kulturella 

kontexten att vi förväntar oss att barn leker tyst i vår kultur. Detta menar Stolzer kan 

därför knappast vara ett kriterium för att definiera en sjukdom, utan snarare kan ses 

som ett uttryck för vuxnas frustration över vanligt barnbeteende, som dock inte 

stämmer överens med det önskvärda beteendet. Sammafattningsvis menar Stolzer att 

det är lättare att medicinera en hel nations barn än att faktiskt ta reda på det 

underliggande problemet till barnens beteende (a.a). 

 

2.2.6 En diagnos i tiden? 

 

Johannisson (2006) diskuterar själva innebörden av en diagnos, och hon ser till 

diagnoser både i kulturella och sociala sammanhang. I det kulturella sammanhanget 

menar hon att diagnoser uppkommer ur olika kulturella ”behov”, som varierar i 

tiden. Vad som anses sjukt och friskt, normalt och avvikande varierar och förändras 

utifrån hur vårt samhälle förändras. Tillstånd som inte tidigare räknats som sjukdom 
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kan plötsligt bli det, till exempel övervikt, barnlöshet, hyperaktivitet och kortväxthet. 

På samma sätt faller en del diagnoser istället ur tiden, nämnas kan hysteri, 

hypokondri och nostalgi. Barn som man tidigare sett som bråkiga tillskrivs istället en 

diagnos som DAMP, ADHD eller Asperger i detta kulturella sammanhang. När det 

gäller diagnoser som sociala konstruktioner menar Johannisson (2006) att den 

identitet en sjukdom har påverkas av våra normer och värderingar, och alltså inte 

enbart är en neutral konsekvens av de biologiska faktorerna. Hon påtalar också att 

dessa socialt konstruerade diagnoser genom tiden har använts för icke accepterade 

avvikelser och beteenden, typiska exempel på detta är bland annat onani och 

homosexualitet. Johannisson (2006) påtalar risken i att skapa diagnoser, ju mer vi 

diagnostiserar människors variationer desto mindre plats blir det för vad vi anser vara 

normalt.  

 

2.3 De förespråkande och försvarande 

 

Den mest kände förespråkaren tillika försvararen av neuropsykiatriska diagnoser får 

nog anses vara Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid 

Göteborgs universitet. Enligt Gillberg (2005) har ungefär ett av åtta barn som börjar 

skolan i Sverige ADHD eller DCD (motorisk perceptuell dysfunktion) och ungefär 

hälften av dessa har DAMP. Gillberg menar att detta gör ADHD/DAMP till ett av 

vår tids stora folkhälsoproblem. 

 

2.3.1 Göteborgsstudien 

 

Christopher Gillberg var den som tillsammans med Peder Rasmussen, docent och 

överläkare på Barnneuropsykiatriska kliniken på Sahlgrenska universitetsjukhuset, 

lanserade MBD (minimal brain dysfunction) i och med den så kallade 

Göteborgsstudien som påbörjades redan 1977 (Rasmussen, 2001). Rasmussen menar 

att den definition av MBD de använde sig av var symptombeskrivande och inte 

spekulerade i några orsaksfaktorer. Det var en omfattande studie där en stor del av 

Göteborgs förskolor och daghem deltog, först genom att förskollärare besvarade ett 

frågeformulär med ja- och nej-frågor angående barns utveckling och beteende, för 

varje sexåring i förskolorna/daghemmen. När dessa data samlats in, de erhöll 

frågeformulär för hela 3400 barn, gjordes ett statistiskt urval med barn som kunde 

antas ha MBD. En jämförelsegrupp valdes ut med barn som, genom frågeformuläret, 

inte bedömdes ha MBD valdes ut. På denna utfallsgrupp bestående av 340 barn, det 

vill säga 10 %, gjordes barnpsykiatriska bedömningar på de 141 barn som ansågs ha 

svårast problem. Bedömningen gjordes av Gillberg och en annan barnpsykiatriker i 

barnens hem, med hjälp av frågeformulär och intervjuer av både barn och föräldrar, 

samt bedömningar av barnens psykiska och neuromotoriska status. Rasmussen 

gjorde tillsammans med en sjukgymnast tester av barnen där hörsel och syn, vanlig 

läkarundersökning, intervjuer med föräldrar samt en speciellt utarbetad 

neuromotorisk bedömning ingick. Bedömarna visste inte vilka barn som tillhörde 

vilken grupp vid undersökningarna. Utifrån resultaten kom de fram till att 

förekomsten av svår MBD kunde beräknas till 1,2 % och lätt/måttlig MBD till 3-6%. 
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Pojkar var överrepresenterade bland barn med symptom. Resultaten från 

undersökningen finns redovisade i två avhandlingar av Gillberg och Rasmussen. 

Dessa undersökningar följdes sedan upp då barnen var 10, 13, 16 år och 22 år, och 

finns också sammanfattade i avhandlingar. MBD blev sedermera diagnosen 

DAMP/ADHD (a.a.). 

 

2.3.2 Biologiska orsaker 

 

Elias Eriksson, professor i farmakologi, och Martin Ingvar, överläkare och professor 

i kognitiv neurofysiologi (2004), bemöter Kärfves kritik mot Göteborgsstudien och 

begreppet DAMP och menar att hennes påståenden om att diagnoser som DAMP och 

ADHD är både ovetenskapliga och skadliga för barnen de appliceras på, dömer ut ett 

helt forskningsfält med tusentals forskare över hela världen. Eriksson och Ingvar 

motsäger sig även Kärfves uppfattning om att en psykiatrisk diagnos förutsätter att 

det finns ett definierat fel i centrala nervsystemet, och då inget sådant fel kunnat 

påvisas vid diagnoser som DAMP och ADHD, är dessa diagnoser missvisande och 

bör ej användas. De menar att med detta resonemang borde även diagnoser som 

schizofreni och manodepressiv sjukdom inte heller räknas som ”riktiga” diagnoser, 

eftersom dessa sjukdomar precis likt DAMP/ADHD är baserade på symptom snarare 

än definitiv kunskap om de bakomliggande biologiska mekanismerna. Eriksson och 

Ingvar vänder sig också mot att Kärfve menar att det finns en gräns mellan normalt 

beteende och ett beteende som är resultatet av kemiska processer i hjärnan. Att en 

neuropsykiatrisk diagnos kan ha biologiska orsaker menar Kärfve innebär att 

individen med diagnosen i så fall har en hjärnskada, eller som hon uttrycker det att 

det är ”fel i huvudet” (s. 81, 2000). De menar att allt mänskligt beteende, vare sig det 

ses som normalt eller onormalt, har en biologisk orsak. De jämför även med 

diagnoserna depression och ångestsjukdom, som med Kärfves utgångspunkt skulle 

ses som hjärnskador, och menar alltså att inte heller diagnoserna DAMP/ADHD ses 

som hjärnskador. De belyser att detta är en viktig anledning till att begreppet MBD, 

minimal brain damage, därför avskaffades (a.a.). Även Rasmussen (2001) bemöter 

Kärfves kritik i frågan med att påpeka att det faktiskt finns forskning som tydligt 

påvisar att det finns mekanismer i hjärnan som, när de avviker från det normala, kan 

leda till ADHD. Han önskar att Kärfve riktar sin energi på att lägga fram studier som 

påvisar hennes teorier om hur ADHD uppkommer, när hon underkänner alla studier 

som neuropsykiatrin fört fram (a.a.). 

 

2.3.3 Miljöpåverkan 

 

Gerland (2001) bemöter Kärfves kritik mot att neuropsykiatrin inte tar hänsyn till att 

miljöpåverkande faktorer kan vara orsak till det som klassas som neuropsykiatriska 

funktionhinder, och menar att barn som växer upp under ogynnsamma psykosociala 

förhållanden ofta får problem men att de däremot inte får den kombination av 

symptom som barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. Gerland anser 

vidare att miljön kan påverka ett barn med en neuropsykiatrisk diagnos på så sätt att 

det blir en dubbelproblematik där miljön och funktionsnedsättningen påverkar 

varandra negativt. Däremot innebär inte detta att miljön orsakar funktionshindret i 
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sig (a.a.). Även Kadesjö (2004), överläkare i barnneuropsykiatri vid Sahlgrenska 

sjukhuset i Göteborg, stödjer denna slutsats och han tillägger också att barn med i 

grunden milda problem, genom miljön kan få sådana problem att de vid utredning 

uppfyller kriterierna för en diagnos. I dessa fall förtydligar Kadesjö att det är viktigt 

att kartlägga sådana faktorer och genom behandlingsinsatser minska belastningen på 

dem. 

 

2.3.4 Fördelar med diagnos 

 

Enligt Gillberg (2005) är neuropsykiatriska diagnoser medicinska diagnoser som 

varken kan eller bör ställas utan medverkan av en läkare, utan det krävs 

undersökning av både läkare och psykolog för att kunna fastslå en diagnos. Detta 

innebär enligt Gillberg att diagnoser inte sätts godtyckligt, och hårdrar man det är det 

egentligen inte konstigare än att vilken annan diagnos, exempelvis en 

sjukdomsdiagnos, sätts. En neuropsykiatrisk diagnos kan alltså hjälpa precis på 

samma andra ”vanliga” diagnoser, vilket är själva anledningen till att de sätts. Just 

detta är vad barnläkaren Lars H Gustafsson (2009), docent i socialmedicin och 

hedersdoktor vid Malmö högskola, anser är syftet med en diagnos – att kunna 

behandla rätt hänger helt och hållet på att rätt diagnos är satt, oavsett vad det handlar 

om för storts diagnoser. Gustafsson anser att i debatten om neuropsykiatriska 

diagnoser - som han liknar vid en prestigekamp, är det barnen som blir förlorare 

eftersom barn med svårigheter finns, oavsett vad vi kallar dem. Han menar vidare att 

dessa barn ofta har farit illa i skolan eftersom de misstolkats eller helt enkelt inte 

uppmärksammats. Gustafsson anser att debattera huruvida dessa barn existerar eller 

inte är en överflödig diskussion, och att debatten snarare ska handla om hur vi ska 

benämna de svårigheter barnen har. Det Gustafsson själv kommer fram till är det 

viktiga i att beskriva barnets alla styrkor och svårigheter och därefter komma med 

konstruktiva förslag på hur man ska komma vidare. Vad man sedan väljer att 

benämna tillståndet som menar han är mindre viktigt. Han ser dock fördelar i 

diagnoserna, framförallt vid medicinsk behandling, och han pekar här på sjukvårdens 

grundregel att en behandling alltid ska grundas på en korrekt diagnos. Gustafsson 

pekar vidare på vikten av att vid en ställd diagnos ge både föräldrar och barn samt 

skolpersonalen, relevant information och menar att om detta råd följdes skulle många 

missförstånd kring diagnoser kunna undvikas, men pekar på bristen av tid som en 

faktor till att denna viktiga information uteblir (a.a.). 

 

2.4 Diagnosens betydelse i skolan 

 

Inga-Lill Jakobsson (2002) har i sin avhandling, genom intervjuer av verksamma 

lärare, tagit del av olika uppfattningar om diagnosens betydelse och delat in dem i 

dessa kategorier: 

 Diagnosen i sig är inte avgörande 

Diagnosen i sig upplevs inte särskilt betydelsefull, utan det är istället 

barnets/elevens svårigheter i skolan som föranlett diagnosen som är det 
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väsentliga. Diagnosen är snarare en bekräftelse på något de redan vet och kan 

vara viktig ur en medicinsk synpunkt, men inte ur en pedagogisk. 

 Diagnosen underlättar ett professionellt förhållningssätt 

En del lärare upplever att vetskapen om diagnosen underlättar för att inta ett 

professionellt förhållningssätt till barnet i fråga. Istället för att sucka då 

samma barn ställer samma fråga gång på gång, är det lättare att hantera 

situationen om man vet att det utgör den del av barnets problematik och är en 

del av diagnosen. Det är också en fördel att ha en gemensam utgångspunkt 

vid samtal med föräldrar om barnet. 

 Diagnosen ger förklaringar 

En diagnos kan ge förklaringar och en större förståelse för vissa elevers 

beteenden och deras svårigheter i skolan. Det förekommer dock lärare som 

ifrågasätter diagnosen och funderar över vilka symptom som grundar sig i 

densamma och vilka som skulle ha förkommit även utan den, det vill säga 

vad som är en följd av diagnosen och vad som är en följd av människors 

olikheter, erfarenheter, familjeförhållanden och så vidare. 

 Diagnosen är utgångspunkt eller identifikationsobjekt 

För de elever som har fått sin diagnos före skolstarten eller som har haft 

diagnosen under en lång tid kan den ses antingen som en utgångspunkt för 

planeringen av skolgången, eller som ett identifikationsobjekt som följer 

eleven genom hela skoltiden. En skillnad i lärarnas förhållningssätt kan också 

ses beroende på om läraren varit med då eleven fick diagnosen eller om de 

lärde känna eleven senare. Enligt det första förhållningssättet innebär 

diagnosen en identifikation av elevens behov vilket gör diagnosen till en 

utgångspunkt för planeringen av skolgången, men har sedan ingen vidare 

betydelse. Enligt det andra förhållningssättet ser lärarna diagnosen som en 

tung börda som både eleven och skolan bär på genom hela skoltiden, vilket 

tyvärr kan göra att lärarna som följt eleven och dess problem under lång tid 

inte ser den utveckling som faktiskt förekommer hos eleven. 

 Diagnosen innehåller frustrerande information 

Många lärare som söker information om diagnoser på egen hand, främst 

genom internet, kan många gånger skapa både rädsla och förvirring i och med 

den förenklade informationen och ofta förekommande långa listor med 

symptom. Lärarna kan känna att de saknar tillräcklig kompetens för att kunna 

möta elever med dessa symptom. Lärare som får ta del av elevers individuella 

utredningar kan många gånger tycka att dessa inte stämmer överens med 

deras erfarenheter av eleven, vilket kan skapa osäkerhet hos lärarna. 

 Diagnosen skapar oro och osäkerhet 

En del lärare uppger att de påverkas av föräldrarnas starka oro över sina barns 

svårigheter i skolan vid diagnoser, vilket kan resultera i en ångestfylld 

relation mellan skola och hem. Vissa lärare var rädda för att stöta sig med 

föräldrarna och lät därför elever med diagnoser många gånger ”slippa undan” 

en del moment, utan rimlig anledning, för att de helt enkelt var rädda att 

föräldrarna skulle tycka att de pressade deras barn. Resultatet blev alltså en 

särbehandling av dessa barn utan någon egentlig grund, mer än lärarnas egen 

osäkerhet (a.a.). 
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Jakobsson (2002) sammanfattar det med att skolpersonalen inte ser diagnosen i sig 

som mest betydelsefull i mötet med eleverna, utan att lyhördhet för - och kunskap 

om - elevernas individuella förutsättningar och de pedagogiska konsekvenserna vid 

olika funktionsnedsättningar är det viktiga för att skapa en god skolsituation. (a.a.) 

 

Lindblad, Mjönes och Risholm Mothander (2001) gör gällande att barn med ADHD 

påverkar sin omgivning lika mycket som barnet själv blir påverkat av omgivningen. 

Till följd av bristande impulskontroll och hyperaktivitet hamnar barn med denna 

diagnos lätt i konflikt med sin omgivning vilket påverkar det dagliga umgänget med 

andra barn och vuxna. Lindblad m.fl. betonar vikten av att samarbete sker mellan 

ansvariga personer i de miljöer som barnet vistas i. 

 

Guvå (1998) beskriver hur många pedagoger i förskolan upplever att en del barn 

utmärker sig som utagerande, stökiga och okoncentrerade, samtidigt som de är svåra 

att nå. Hur många gånger man som pedagog än upprepar samma sak ’går det inte in’. 

Det hjälper inte att vara varken arg eller konsekvent, ingenting tycks fungera. Guvå 

skildrar personalens uppgivenhet då de inte kan förstå varför barnet beter sig på det 

viset, och att de då ställer sig frågande till vad det kan bero på. När något svar inte 

går att finna utifrån barnets hemsituation eller situationen i förskolan, utan snarare 

passar in i en beskrivning av ett neuropsykiatriskt funktionshinder kommer 

diagnosen som en befrielse. Äntligen finns det en förklaring! Guvå menar att barnet 

då i likhet med barn med synliga funktionsnedsättningar blir accepterat och 

respekterat som ett barn med särskilda svårigheter. Detta öppnar även upp för ett 

samarbete med föräldrarna i de fall då de har samma upplevelser kring barnet och 

ingen längre behöver ses som boven i dramat. Guvå framhåller dock betydelsen av 

att varken som pedagog eller förälder bortse från det ansvar som följer i form av 

särskilt stöd som ger barnet möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 

(a.a.). 

2.5 Tidiga insatser 

 

Med tidiga insatser avses här insatser i förskolan. Det kan röra sig om utredning av 

diagnos och faktisk diagnostisering - vilket dock är relativt ovanligt i förskoleålder 

då neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta yttrar sig i tidig skolålder (Kadesjö, 

2004).  

 

Isaksson (2009) gör gällande att det ser väldigt olika ut i skolorna när det gäller 

insatserna för barn i behov av särskilt stöd, vilket han menar beror på att ansvaret för 

skolans utformning sker lokalt i den kommunala verksamheten. Detta menar 

Isaksson får som följd att stödinsatserna är olika utformade beroende på vilken skola 

man kommer till, men också själva definitionen av elever i behov av särskilt stöd och 

vad som krävs för att räknas till gruppen ser olika ut i olika skolor av samma 

anledning – att ansvaret läggs på de enskilda skolorna och dess verksamma lärare 

istället för att samordnas (a.a.). Enligt European Agency for Develompment in 

Special Needs Educations rapport (2010) är just samordning en mycket betydelsefull 
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aspekt när det gäller tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd, och de menar att 

ett team-arbete mellan olika sektorer och yrkeskategorier ska genomsyra 

verksamheten. Också samarbete med hemmet lyfts fram som mycket angeläget i 

rapporten, framförallt när det kommer till att involvera föräldrar i planeringen och 

utvecklingen av åtgärder (a.a.). 

 

Palla (2011) menar att man inom specialpedagogiken framhåller vikten av tidiga 

insatser - ju tidigare insatser av särskilt stöd desto bättre. Barn i behov av särskilt 

stöd och även deras familjer bör få hjälp så tidigt och så fort som möjligt (a.a.). 

Däremot påtalar Lutz (2006) att förskolan inte har tillgång till psykologer och läkare 

i sin organisation, till skillnad från skolan, och att det därför krävs externa insatser. 

Det får till följd att utredningar i förskolan tar längre tid än utredningar i skolan – 

något som gör att det kan vara än viktigare att börja i tid om ett stort behov av stöd 

finns. Dock menar Lutz att det i förskolan sker en total inkludering av samtliga barn, 

oavsett deras funktionshinder eller svårigheter. Uppdelningen sker först när barnen 

börjar skolan, då det bestäms vilka som ska gå i vanlig grundskola och vilka som 

behöver gå i särskola (a.a.). 

 

Något som är viktigt att komma ihåg enligt Palla (2011) är att ålder inte ålder 

fungera som måttstock, vilket hon dock menar att den ofta gör i förskolan. Hon anser 

att pedagoger har förväntningar på barnet utifrån dess ålder – både gällande socialt 

beteende och utvecklingsmässiga kunskaper. Ett beteende som kan vara acceptabelt 

vid en viss ålder är det inte vid en annan, och på så sätt kan ett barn bryta mot 

föreställningar om hur man uppför sig – enbart baserat på dess ålder. Ser man till 

tidiga insatser och eventuell diagnostisering redan i förskolan kan detta te sig 

problematiskt om inte åldern kan användas som en utgångspunkt för vad barnet 

förväntas kunna. ”Att vänta och se” är ett välbeprövat tankesätt i förskolan om barn 

som anses avvikande, eftersom alla barn utvecklas i olika takt. Men, många gånger 

får förskolan kritik för att vara för slapphänta som inte agerar, utan just väntar och 

ser – tidiga utredningar kan alltså vara något av ett dilemma. 

 

Enligt Skolinspektionens rapport ”Olika elever - samma undervisning. 

Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 

2010” är det av största vikt att tidigt uppmärksamma särskilda behov och sätta in rätt 

insatser. Om barnen hade fått rätt stöd för sina behov redan i förskolan hade många 

barn kunnat klara sig utan särskilt stöd högre upp i årskurserna, menar myndigheten. 

Vidare visade rapporten på att drygt 1 av 4 kommuner var bristfälliga gällande att ge 

alla barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling den omsorg som de behöver. 

Bristerna består i att förskolorna inte anpassar verksamheten efter varje barns behov, 

på grund av dålig ekonomi eller beroende på att ingen utredning av barnets behov har 

gjorts. Skolinspektionen påpekar att förskolan är en viktig grund för barnets fortsatta 

utveckling och skolgång, och att uteblivet stöd i förskolan därför kan få 

konsekvenser för barnet långsiktigt sett. De menar att därför tidigt uppmärksamma 

ett barns särskilda behov och sätta in det stöd som behövs kan vara en möjlighet att 

förebygga sådant som senare i skolan kan komma att bli problem för eleven. Att 

alltså ge stöd utifrån barnens behov redan i förskolan menar Skolinspektionen har 

stor betydelse för barnets fortsatta utveckling och framtida möjligheter att 

tillgodogöra sig undervisningen senare i skolan (a.a.). 
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3 SYFTE 
 

Vårt syfte är att belysa olika aktörers perspektiv på den neuropsykiatriska diagnosen. 

De aktörer vi ämnar ha med i vår undersökning är pedagoger, föräldrar till barn med 

diagnoser, rektorer, specialpedagoger/lärare och unga vuxna med diagnoser. Vi vill 

därmed synliggöra varierande bilder gällande diagnosens innebörd och dess 

konsekvenser och därigenom försöka skapa en helhetsbild av dess egentliga 

pedagogiska betydelse. 

 

Vår undersökning kommer utgå från dessa frågeställningar: 

 

 Vilka olika aspekter belyser  

 

- pedagoger 

- föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser 

- rektorer 

- specialpedagoger samt 

- unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser  

 

gällande diagnosens meningserbjudande/funktion/betydelse? 

 

 Hur står de olika bilderna i förhållande till varandra och vilka följder av en 

neuropsykiatrisk diagnos synliggör dessa? 
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4 METOD 

 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie som berör olika aktörers erfarenheter 

av neuropsykiatriska diagnoser. Med kvalitativ forskning menas enligt Patel och 

Davidson (2011) att datainsamlingen bygger på kvalitativa intervjuer (se 4.1.3) och 

tolkande analyser. 

 

4.1 Undersökningsinstrument 

 

För att nå bästa möjliga resultat har vi valt att använda oss av flera metoder för att 

samla information och bakgrund till uppsatsen. Stukát (2011) menar att det ibland 

kan vara bra att få med flera processer för att göra arbetet väl belyst inom de berörda 

delarna. Denna metod kallas metodtriangulering och innebär då en kombination av 

flera valda metoddelar (a.a.). 

 

4.1.1 Urval 
 

De aktörer vi valde ut som relevanta i sammanhanget kom att bli pedagoger, 

föräldrar, förskolechefer/rektorer, specialpedagoger, psykologer samt unga vuxna. 

Sammanlagt har vi 23 medverkande i vår studie, varav 7 pedagoger, 8 föräldrar 

(varav 4 av dessa är par - vilket innebär 2 par - och 4 är enskilda föräldrar), 1 rektor, 

3 specialpedagoger, 1 psykolog samt 3 unga vuxna med diagnoser. Så här gjordes 

urvalen för respektive kategorier: 

 

Pedagoger och föräldrar: Förfrågan om medverkan i studien mailades till ett antal 

slumpmässigt utvalda rektorer som i sin tur vidarebefordrade dessa till pedagoger 

och föräldrar. Därefter fick intresserade maila oss. 

Rektor: Ett antal slumpmässigt utvalda rektorer mailades om förfrågan till 

medverkan i studien, de som var intresserade fick kontakta oss. 

Specialpedagoger: Vi kontaktade Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar 

kommun och fick därigenom kontaktuppgifter till ett antal specialpedagoger i 

kommunen. 

Psykolog: Vi sökte på internet efter psykologer som var insatta i ämnet och 

kontaktade därefter ett antal om medverkan i studien. 

Unga vuxna med diagnoser: Vi sökte på internet efter bloggar där människor delade 

med sig av sina erfarenheter av att leva med NPD och kontaktade ett antal unga om 

förfrågan att medverka. 
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4.1.2 Frågeformulär 
 

De aktörer som valde att medverka i vår studie fick alla välja mellan ostrukturerad 

intervju och ostrukturerat frågeformulär (för innebörden av ostrukturerad intervju se 

4.1.3). Ett ostrukturerat frågeformulär menar Stukát (2011) innehåller öppna frågor 

och är liksom en ostrukturerad intervju relativt fri i sin utformning. Den svarande får 

skriva fritt utifrån vissa förvalda stödrubriker, men tillåts anpassa sina svar utifrån 

sina egna erfarenheter och vad just den personen vill ha sagt. En risk med detta är 

dock att svaren inte blir så fylliga och uttömmande som man kan önska (a.a.). De 

frågeformulär som vi satte samman anpassades vart och ett efter den aktör de var 

tilltänkta för, för att få ut så mycket relevant information som möjligt. Se bilagor för 

frågor. 

 

 

4.1.3 Intervjuer 

 

När det gäller intervjuerna har vi valt att genomföra kvalitativa, öppna intervjuer. 

 

Enligt Patel och Davidson (2011) bör en kvalitativ intervju ha en låg grad av 

strukturering vilket innebär att frågorna är utformade så att den intervjuade får svara 

fritt med egna ord. Vi har lagt upp våra intervjuer på detta sätt då vi inte söker 

specifika svar, utan vill ha så uttömmande erfarenhetsbilder som möjligt. Precis som 

Stukát (2011) beskriver att intervjuaren i en ostrukturerad intervju utgår från några 

grundfrågor som ställs till samtliga intervjuobjekt, men att följdfrågorna och 

intervjuns utgång varierar beroende på det som sägs i intervjun, har vi valt att lägga 

upp våra intervjuer. Det viktiga är inte att få svar på ett visst antal förutbestämda 

frågor, utan snarare att skaffa sig en helhetsbild av problemområdet. Vidare menar 

Stukát att analysen av intervjun blir individuell eftersom den är just ostrukturerad, 

det vill säga att det inte finns någon direkt mall för vad man förväntas få för svar i 

intervjun. Detta har vi haft i åtankte då vi analyserar och sammanfattar intervjuerna, 

som kan skilja sig en hel del från varandra innehållsmässigt. Patel och Davidson 

(2011) beskriver också en kvalitativ intervju som en process mellan intervjuare och 

intervjuobjektet, där båda är medskapare i samtalet. Hur intervjun framskrider avgörs 

alltså av båda parter. Vidare påtalar de vikten av att som intervjuare vara väl 

förberedd och påläst inom det område man avser att genomföra den kvalitativa 

intervjun inom, i och med att frågorna inte är fullt färdiga innan intervjun utan 

istället är avhängiga intervjuns utveckling (a.a.). Vi har genomfört intervjuerna efter 

det att vi gjort en grundlig genomgång i litteratur angående området vi utför 

undersökningen inom (sammanfattad i bakgrundsdelen). Vi anser detta vara av stor 

vikt då vi måste vara pålästa och insatta för att dels verkligen förstå och kunna tolka 

vad som sägs under intervjun, men också för att kunna ställa relevanta följdfrågor. 

 

Lantz (2007) beskriver öppna intervjuer som att den intervjuade personen får ge sin 

bild av det område som denne tillfrågas om och som intervjuare söker man det 

subjektiva i svaren. Lantz menar vidare att när det gäller analysen av en öppen 
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intervju så är det en fördel när flera intervjuer med samma tema visar olika svar och 

bilder. Detta eftersom det är den intervjuade individens upplevelse inom ett visst 

ämne som är det man vill nå med en öppen intervju (a.a.). Detta stämmer väl överens 

med det synsätt vi har gällande vad vi vill uppnå med våra intervjuer. Vi eftersöker 

just de subjektiva upplevelserna som är det vi senare vill jämföra för att hitta likheter 

och skillnader. 

 

4.2 Analys och teoretiska utgångspunkter 

 

Vad det gäller den teoretiska aspekten för vår studie har vi valt Howard Beckers 

stämplingsteori och Erving Goffmans terori om stigmatisering.  

 

Sociologen Howard Becker (1997) är upphovsman till den så kallade 

stämplingsteorin, som i stort går ut på att det som räknas som avvikande bestäms av 

samhället, och dem som räknas som avvikare pekas ut av de så kallade icke-

avvikande. Det handlar om avvikande beteende och de regler som bestäms för vad 

som är just avvikande. Det innebär alltså att avvikelse i sig inte är en egenskap, utan 

att avvikelse grundar sig i ett beteende som av omgivningen definieras som 

avvikande. Stämplingen sker när personen med ett beteende som ses som avvikande 

av sin omgivning ständigt blir varse om detta, att personen inte uppfyller de normer 

som bör följas. Detta får till följd att personen som ständigt utpekas som avvikande 

själv får denna negativa självuppfattning (a.a.). 

 

Socialpsykologen Erving Goffman (2011) liknar stigmatisering vid en nedvärderande 

utpekning, ett särskiljande av grupper som avviker mot det som anses vara normalt 

och normativt i ett samhälle. Han delar upp stigmatiseringen i tre olika varianter där 

det första är det kroppsliga stigmat som exempelvis kan röra sig om ett handikapp 

eller en sjukdom. Det andra är karaktärsstigman, till exempel drogmissbruk eller 

brottslighet, och det tredje är gruppstigman där det kan röra sig om etnicitet, religion, 

kön och klass. Dessa egenskaper i sig är inte det som utgör stigmat, utan det är 

egenskaperna i relation till samhällets syn på dessa - det är med andra ord en social 

konstruktion. Vad som stigmatiseras varierar i olika tider och kulturer, precis som 

synen på vad som är avvikande/normalt, acceptabelt/inte acceptabelt. Följden av 

stigmatiseringen blir att den som är föremål för den får en starkt reducerad självbild, 

och till slut endast ser sig som det som stigmat symboliserar (a.a.). 

 

Dessa teorier anser vi är intressanta i det neuropsykiatriska sammanhanget och hur 

en sådan diagnos kan påverka i detta avseende – det vill säga stämpla eller 

stigmatisera någon med en diagnos. 
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4.3 Forskningsetiska principer 

 

Vetenskapsrådet (2012) presenterar fyra allmänna huvudkrav på forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Nedan följer en beskrivning av vårt förhållningssätt och arbete kring de olika kraven 

i koppling till vår uppsats och dess framskrivning.  

 

Vid det så kallade informationskravet från vetenskapsrådet framgår att information 

om studiens syfte och deltagarnas medverkan måste synliggöras före ett möte. Detta 

valde vi att göra genom att via vårt första mail till de olika aktörerna tydligt förklara 

uppsatsens syfte och även att alla eventuella deltagare skulle vara anonyma.  När det 

gäller samtyckeskravet, som i princip innebär att samtycke mellan berörda parter 

finns, så valde vi att direkt informera aktörerna om olika val av deltagande i studien, 

såsom personligt möte, datorstödda intervjuer etc. Vi gav dem flera alternativ för att 

vi skulle få ett samtycke till medverkan. Eftersom vårt studerade område kan 

uppfattas som känsligt blev samtycket, om möjligt, extra viktigt. Vad det gäller 

konfidentialitetskravet - det vill säga att uppgifterna från de medverkande i studien är 

konfidentiella och att sekretess råder gällande den information som framkommit i 

samband med intervjuer etc, så har vi valt att från början meddela berörda personer 

att alla aktörers deltagande i uppsatsen är anonymt. Vi har även valt att kopiera de 

texter vi fått via mail in i ett nytt dokument och spara som ett okänt namn, detta för 

att undkomma att sekretessen skulle röjas vid eventuella intrång i mailen. Sista 

kravet från vetenskapsrådet är nyttjandekravet och berör de inblandade personernas 

uppgifter, dessa uppgifter får inte användas till annat syfte eller forskning. För att 

tillgodose detta krav har vi valt att göra en mapp med de berörda dokument som 

tillhör uppsatsen, denna mapp kommer efter avslutat skrivande raderas.  
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5 RESULTAT 
 

Nedan redovisas resultatet av samtliga intervjuer och enkäter, indelade och 

sammanställda utifrån de olika aktörerna som kategorier. 

 

5.1 Pedagoger 

 

De medverkande pedagogerna arbetar i förskola med barn mellan 1-6 år. 

 

5.1.1 Diagnosens betydelse i verksamheten 
 

Samtliga tillfrågade pedagoger i förskolan ansåg att de i förskolan hade bättre 

möjligheter än i skolan att anpassa verksamheten efter alla barns individuella behov. 

Detta grundar sig huvudsakligen i att de inte har lika strikta rutiner som i skolan och 

att deras verksamhet ser annorlunda ut, utan lärandemål som måste uppfyllas. Enligt 

Lutz (2006) sker det i förskolan en total inkludering av samtliga barn, oavsett deras 

funktionshinder eller svårigheter. Uppdelningen sker först när barnen börjar skolan, 

då det bestäms vilka som ska gå i vanlig grundskola och vilka som behöver gå i 

särskola (a.a.). Denna totala inkludering är något som pedagogerna i förskolan inte 

upplever som ett problem, åtminstone inte så länge de får det stöd de behöver för att 

klara samtliga barns behov. Dock menar de att för att få extra stöd och resurser krävs 

i så gott som samtliga fall en diagnos, vilket ofta tar lång tid att utreda. Följden blir 

då att det välbehövliga extra stödet uteblir fram till dess att en diagnos är fastställd, 

och ställs ingen diagnos uteblir stödet alltså helt. Lutz (2006) påtalar vidare att det i 

förskolan saknas psykologer och läkare i organisationen och att utredningar i 

förskolan därför sker via externa insatser. Detta påverkar hastigheten vid utredningar 

och kan alltså i förskolans fall leda till att det tar längre tid att utreda ett barn än vad 

det gör i skolan (a.a.). 

 

I den svenska skollagen framkommer tydligt att det i förskolan ska erbjudas särskilt 

stöd för de barn som är i behov av det, och ingenstans nämns ordet ”diagnos” i 

sammanhanget. Ändå upplever samtliga intervjuade pedagoger i förskolan att en 

diagnos krävs för att särskilt stöd ska sättas in. Att skolans resurser är begränsade 

menar pedagogerna är anledningen till detta. En diagnos blir ett bevis på att särskilt 

stöd krävs, men finns ingen diagnos blir det istället upp till pedagogerna att på egen 

hand lösa situationen förklarar en intervjuad pedagog – ”Det behövs på pappret!”, 

något både Isaksson (2009) och Wrangsjö (1998) bekräftar. De menar båda att det 

som bakgrund till begreppet elever i behov av särskilt stöd oftast finns en medicinsk 

förklaring, som exempelvis en diagnos. De är även överens om att det med en 

diagnos blir lättare att få extra stöd och resurser. Wrangsjö lyfter frågan om det sker 

en medveten överdiagnostisering till följd av detta, även om han själv ställer sig 

tveksam till det. Också Hjörne och Säljö (2008) påtalar sambandet mellan en 

neuropsykiatrisk diagnos och extra resurser till verksamheten. De menar att det inte 

är helt oproblematiskt detta samband och påpekar att vi i vår diagnostiska kultur som 
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de kallar det, söker avvikelser hos den enskilda individen istället för att se till hela 

sammanhanget i stort. 

  

Pedagogerna upplevde det problematiskt att det inte går att få extra resurser för barn 

som är i behov av det utan att det sätts en diagnos. Flera pedagoger gav uttryck för 

att det många gånger kan vara tillfälliga sociala problem etc. som barnen kunde växa 

ifrån eller som kunde lösa sig på diverse sätt, problematik som alltså inte var grund 

för någon diagnos – men som kunde yttra sig på likartat sätt. Att då utreda för en 

diagnos, och eventuellt också fastställa en, kunde få konsekvenser för resten av 

barnets skolgång trots att det inte hade behövt ha det. En pedagog nämnde det som 

en ”onödig stämpling” av barn som kanske skulle växa ifrån sina svårigheter.  

 

5.1.2 Att sätta diagnos 
 

Något samtliga intervjuade pedagoger i förskolan var överens om är att det är mycket 

vanligt förekommande med diskussioner om diagnoser i verksamheten. I princip i 

varje barngrupp förekommer varje läsår diskussioner rörande något eller några barn, 

och huruvida de bör utredas för diagnos. Detta gällde barngrupper med äldre barn, 

eftersom det blir tydligare när barnen kommer upp i femårsåldern att de ”inte fixar 

verksamheten” som en pedagog uttrycker det. Flera av de pedagoger som arbetar 

med barn i den äldre åldersgruppen i förskolan uttrycker att de känner en oro för de 

barn som de inte tror kommer klara övergången till skolan särskilt bra. Dessa barn är 

barn som de antingen misstänker kan lida av en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, som är under utredning för detta, eller som fått en diagnos 

fastställd för det. Det kan dock även röra sig om barn med annan sorts problematik, 

t.ex. sociokulturella problem, som alltså inte är aktuella att utredas för någon 

diagnos. Däremot känner pedagogerna en mindre oro för de barn som har en 

fastställd diagnos, eftersom de oftast får ett större och mer specifikt stöd och därmed 

får bättre förutsättningar att klara skolan. En pedagog säger att  

 

”jag oroar mig ju helt klart mer för de barn som inte är aktuella för en 

utredning, de där barnen som man märker att det är något med men som av 

olika skäl inte utreds, kanske för föräldrar inte vill… De barnen kan jag 

tänka på om nätterna och undra hur det ska gå för dem i skolan.”.  

 

Pedagogerna pekar också på att det finns en större förståelse för barnen med en 

fastställd diagnos, det vill säga att de ”inte bara ses som bråkiga och stökiga barn” 

som en pedagog uttrycker de, något Kärfve (2000) belyser som en av de största 

anledningarna till att det ställs så många diagnoser. Kärfve är negativ till detta 

eftersom det blir en ”vinst” med diagnostiseringarna och desto större anledning till 

att de sätts, och frågan man kan ställa då om det sker på en riktig grund. 

 

 

5.1.3 Kunskaper om NPD 
 

När det gäller kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och diagnoser 

av dessa gick åsikterna något isär hos de intervjuade pedagogerna, framförallt när det 



23 

 

gäller pedagogernas egna kunskaper. Den allmänna kunskapen kring diagnoserna var 

de flesta pedagoger överens om var för låg. En pedagog menade att de allra flesta har 

åsikter om diagnoser, antingen är de för eller emot, men att dessa åsikter sällan är väl 

underbyggda och baserade på kunskap, utan snarare handlar om löst tyckande och 

egna erfarenheter av personer i ens närhet. Samma pedagog ansåg att dessa osakliga 

och känslobetonade åsikter om diagnoser och personer med diagnoser även förekom 

bland förskolans personal, vilket pedagogen menade berodde på en otillräcklig 

kunskapsförmedling från organisationen. Pedagogen framhöll att det ytterst är just 

organisationens ansvar att se till att personalen har tillräcklig kunskap inom de 

områden som är en del av de anställdas profession, vilket diagnoser är i och med att 

det är så vanligt förekommande. Samma pedagog menade även att i och med det 

stora ansvar och den avgörande betydelse de kunde spela för varje enskilt barn med 

denna sorts problematik, kan det inte ges utrymme att basera sina åsikter på löst 

tyckande och inte heller att ”sopa det under mattan”. Pedagogen ansåg att den 

kunskap hen själv besatt om neuropsykiatriska diagnoser var tillräcklig, men att det i 

allmänhet saknades kunskap om detta både i samhället i stort och inom dennes 

yrkeskategori. Övriga pedagoger såg olika på sina egna kunskaper, vissa menade att 

de var tillräckliga medan andra erkände sig ”inte så insatta”. En pedagog menade att 

det som pedagog egentligen räcker med att kunna känna igen tecken på att en 

diagnos, eftersom det hela lämnades över för utredning ”åt andra” och om det 

fastställdes en diagnos ofta anställdes en särskild pedagog för barnet i fråga. Övriga 

pedagoger som medgav sina bristande kunskaper inom området framhöll att de dock 

önskade lära sig mer, men att det på grund av tidsbrist och stor arbetsbörda uteblev 

tillfälle för det. 

 

5.1.4 Förskolans miljö 
 

Flera av de intervjuade pedagogerna lyfte vikten av att det i arbetslaget finns en 

samsyn gällande de barn som upplevs ha problem, vilket Lindblad m.fl. (2001) också 

menar då de betonar betydelsen av samarbetet är mellan pedagoger, och det ansvar 

dessa har för miljön barn med NDP-problematik vistas i (a.a.) En pedagog uttryckte 

att den allmänna synen i förskolan kring dessa barn bör vara att det är ett barn i 

problem och inte ett barn med problem, det vill säga det är en situation barnet 

befinner sig och inte något som är ”fel” på barnet. Även om barnet i fråga lider av en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är det inte barnet problemet ligger på, utan på 

den pedagogiska omgivningen, det vill säga verksamheten, som har som ansvar att 

lösa situationen så att barnet upplever sin vardag som problemfri. Pedagogen ansåg 

detta vara en stor utmaning, men påpekade att det är varje pedagogs skyldighet. 

Kadesjö (2004) och Gerland (2001) menar att miljön kan påverka barn med NPD-

problematik som i grunden kan vara relativt mild att bli större. Enligt Kadesjö är det i 

dessa fall viktigt att försöka utreda vad som är de faktiska symptomen och vad som 

grundar sig i miljön, för att därefter sätta in behandlingsinsatser för att förbättra 

miljön och på så sätt minska belastningen på dessa barn (a.a.) En pedagog beskrev att 

det många gånger kunde vara väldigt livligt och stökigt på avdelningen, dels till följd 

av att det var många barn men också på grund av att lokalerna inte var ”särskilt bra”. 

Pedagogen ansåg att de på avdelningen gjort det bästa av situationen, men att de var 

medvetna om att ”miljön inte är optimal för 22 stycken femåringar”. På frågan om 

hur detta påverkade de barn med eventuell NPD-problematik svarade pedagogen att  
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”det påverkar dem förstås, negativt alltså, när det är stökigt och livligt – de 

stressas upp och blir själva ännu stökigare”.  

 

Pedagogen menar att  

 

”pedagogiken är det viktigaste men i dåliga lokaler hjälper det inte hur 

pedagogisk man är, många gånger blir det bara kaos ändå”.” 

 

5.1.5 Pedagogernas erfarenheter av berörda föräldrar 
 

När det gäller pedagogernas erfarenheter av hur berörda föräldrar, det vill säga 

föräldrar till barn som har fått en diagnos fastställd och/eller varit aktuella för 

utredning av en diagnos, har tagit beskedet om sina barns (eventuella) 

funktionsnedsättningar finns många variationer. Pedagogerna berättar om föräldrar 

som har känt en lättnad över att det finns hjälp att få och de som känner att de 

äntligen får en förklaring till något som de upplevt som mycket problematiskt, om 

föräldrar som själva drivit på att en utredning ska göras och om föräldrar som tagit 

beskedet bra. Guvå (1998) beskriver denna befrielsekänsla föräldrar ofta kan uppleva 

i samband med att en diagnos sätts och att de ofta känner att ”Äntligen finns en 

förklaring!” (a.a.) Pedagogerna berättar också om föräldrar som inte velat acceptera 

att det skulle vara något ”fel på deras barn”, som vägrat utredning, och föräldrar som 

känt sorg/skuld och/eller skam antingen då frågan om en utredning tagits upp eller då 

de fått en diagnos fastställd. En pedagog berättar om ett föräldrapar som vägrade låta 

sitt barn utredas för en diagnos, ett barn som visade mycket tydliga tecken på att lida 

av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Föräldrarna menade att det inte fanns 

några som helst tecken på att deras barn skulle lida av något sådant, de vägrade också 

att ta till sig vad pedagogerna berättade för dem om barnets situation i förskolan. 

Pedagogen uppfattade att detta beteende med starkt förnekande berodde på skam- 

och skuldkänslor hos föräldrarna. En utredning kunde därför inte göras eftersom 

föräldrars medgivande krävs för att detta ska ske, och barnet fick därför inte några 

extra resurser. 

 

5.2 Föräldrar 

 

Det tycks finnas ett starkt behov för berörda föräldrar att dela sina erfarenheter kring 

sina barns NPD-problematik, och de verkar ha ett stort engagemang för diagnoser i 

allmänhet. 

 

En intressant aspekt som bör nämnas är att samtliga intervjuade föräldrars barn är 

pojkar. Att fler pojkar diagnostiseras är ett välkänt faktum, men vi lyckades inte 

komma i kontakt med några föräldrar till en diagnostiserad flicka överhuvudtaget. 
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5.2.1 Föräldrarnas tankar om barnets diagnos 
 

Samtliga tillfrågade föräldrar anser att deras barn blivit hjälpta av att få sina 

diagnoser. De pekar på en förståelse för samtliga inblandade parter – de som 

föräldrar förstår varför barnet beter sig och reagerar som det gör, barnet själv förstår 

varför det har svårt för vissa saker och pedagoger i förskolan/skolan likaså. En 

förälder säger att synen på barnet ändras från att ha varit hopplös till att bli hoppfull, 

det vill säga att ett barn som uppfattats som just hopplös, stökig och bråkig, i och 

med diagnosen får en annan utsikt – det finns hopp när man vet hur man ska 

handskas med barnets problematik. Kärfve (2000) påtalar dock att denna förståelse 

grundar sig i ett samförstånd om att barnet har ”fel i huvudet” och enligt Kärfve är 

detta en grov förlämpning för barnet som det inte kan värja sig mot. De intervjuade 

föräldrarna tycks dock ha en annan, mer positiv syn angående den s.k. förståelsen: 

 

”Innan vår son fick sin diagnos hade många i vår omgivning åsikter om hur 

vi skulle uppfostra honom, och vad vi gjorde fel. ’Ni måste vara hårdare och 

sätta tydligare gränser! Regler är jätteviktigt!’ fick vi höra av en av hans 

förskollärare. Som om vi inte redan försökt… I och med diagnosen blev det 

lite ’Ha, där fick du – det var inget fel på vår uppfostran!’.” 

 

Denna känsla som föräldern beskriver stämmer väl överens med det Guvå (1998) 

framhåller som en betydelsefull aspekt för föräldrarna då en diagnos fastställs - att 

föräldrarna inte längre ses som ”boven i dramat”, det var inte deras fel. Något som 

ofta öppnar upp för ett bättre samarbete mellan förskola och föräldrar (a.a.). Alla 

föräldrarna beskriver diagnosen som en lättnad, även om flera menar att det till en 

början kunde vara svårt att handskas med beskedet. Flera säger att de till en början 

känt en sorg över att deras barn är annorlunda. En förälder beskriver de första 

känslorna med tankar som ”Jaha, så jag fick ett sådant barn, ett ADHD-barn” och 

menar att det var svårt att acceptera till en början. En annan förälder beskriver det 

som en stor sorg över att ”det var något fel på mitt barn, han var inte normal – han 

hade ju en diagnos”. Dessa föräldrar menar emellertid att det var en period av 

sorgearbete, och när de väl fått smälta insikten om att deras barn hade en diagnos såg 

de istället möjligheterna med den. Det var också några föräldrar som menar att de 

aldrig hade den här sorgeperioden, kanske på grund av att det var de själva som var 

pådrivande till att en utredning skulle göras. Denna grupp såg det enbart som en 

lättnad när en diagnos fastställdes, och de fick bekräftat ”vad vi egentligen redan 

vetat hela tiden”.  

 

”Vi hade ju jobbat så länge för den här diagnosen. Vi visste ju hela tiden att 

det var det han hade och när diagnosen blev fastställd så kändes det som en 

vinst. Äntligen fick han det som han egentligen hade haft rätt till hela tiden.” 

 

Samtliga föräldrar uppger att de idag ser betydligt större fördelar med en diagnos än 

nackdelar. En förälder tillägger dock att  

 



26 

 

”om barnet verkligen har en diagnos alltså, då ser jag inga nackdelar med 

att man sätter den – annars kan det nog bli jättefel”. 

 

5.2.2 Diagnosens betydelse för verksamhetens 
utformning 

 

Vad det gäller stöd och extra resurser i förskola och skola, menar många av de 

tillfrågade föräldrarna att en diagnos inneburit större tillgång till stöd. Flera uppger 

att pedagogerna i förskolan redan innan diagnostiseringen försökt anpassa 

verksamheten så att den ska passa även deras barn, men att det inte funnits några 

extra resurser. Dessa föräldrar menar att kunskapen hos pedagogerna inte alltid varit 

den bästa, och några har upplevt att deras barn har blivit kritiserade av pedagogerna 

under utvecklingssamtal. Deras barn har beskrivits i negativa ordalag och föräldrarna 

har känt att de behövt ta sina barn i försvar. Föräldrarna menar att då barnet fått en 

diagnos har detta ändrats, föräldrarna har mött en annan förståelse från pedagogerna 

och föräldrarna menar att pedagogerna själva förmodligen har fått en större förståelse 

för barnet i fråga. Detta gör att pedagogerna inte ser på barnet på samma sätt, som 

det stökiga och bråkiga barnet, även om det fortfarande har kvar samma beteende. En 

förälder ställer sig dock frågan om detta är empati eller sympati, alltså om 

pedagogerna verkligen har fått en större förståelse för barnets situation eller om de 

helt enkelt bara tycker synd om barnet eller föräldrarna för att ”det plötsligt har 

ADHD”, något som i viss mån stämmer överens med det Kärfve (2000) påtalar som 

en negativ sida av en diagnos – förståelsen från de vuxna om att det är något ”fel i 

huvudet” på barnet (a.a.):  

 

”Ibland får man känslan av att de liksom tycker synd om en… Att ’ja, jag vet 

att ni har det jobbigt’ och det har vi ju, det är inte det – jag är glad för den 

förståelsen om att vi har det jobbigt, men vi har det inte bara jobbigt. Vi har 

en underbar son med ADHD, och det är inte synd om oss. De får gärna ha 

förståelse för vår situation, men de ska inte tycka synd om oss. Det är två 

olika saker.” 

 

Andra föräldrar upplever att de haft ett gott samarbete med pedagogerna, men att de 

fått kämpa för sitt barns rätt till extra stöd, framförallt innan diagnosen. Detta menar 

föräldrarna har inte berott på pedagogerna, de har ofta varit överens om att mer stöd 

behövts, utan på högre instanser som inte velat sätta in mer resurser av ekonomiska 

skäl. Dessa föräldrar upplever dock att det då en diagnos väl fastställts blivit lättare 

att få det stöd som de velat ha hela tiden. Däremot påpekar ett par föräldrar att det ser 

olika ut i olika förskole- och skolenheter, att tillgång till stöd varierar beroende på 

var ens barn går i förskola eller skola, något de hade fått erfara då de bytt 

förskola/skola och antingen fått mer eller mindre stöd och resurser trots att barnet i 

fråga har samma problematik. Isaksson (2009) gör gällande att det ser väldigt olika 

ut i skolorna när det gäller insatserna för barn i behov av särskilt stöd, vilket han 

menar beror på att ansvaret för skolans utformning sker lokalt i den kommunala 

verksamheten. Detta menar Isaksson får som följd att stödinsatserna är olika 

utformade beroende på vilken skola man kommer till, men också själva definitionen 
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av elever i behov av särskilt stöd och vad som krävs för att räknas till gruppen ser 

olika ut i olika skolor av samma anledning – att ansvaret läggs på de enskilda 

skolorna och dess verksamma lärare (a.a.). 

 

5.2.3 Diagnosens utredning 
 

När det gäller utredningarna av diagnoserna ser föräldrarnas erfarenheter olika ut. 

Några menar att det gick snabbt och smärtfritt, men desto fler upplever det som en 

lång och utdragen process. Många av föräldrarna menar att de fått kämpa hårt och att 

”ingenting kommit gratis” som en förälder säger. En annan liknar 

utredningsprocessen vid ett tåg som man hoppar på ”men som man får dra själv, och 

det är tungt kan jag säga!”. Lindqvist (1993) har genom en undersökning kommit 

fram till att en stor del av föräldrarna till diagnostiserade barn har upplevt missnöje 

vid själva diagnostiseringen, och har känt att distriktsläkarmottagningar, 

barnavårdscentraler och barnkliniker inte har tagit deras problem på allvar. Många 

har fått gå hem med ett ”det är ingen fara, det växer bort – barn är olika till 

temperament” (a.a.). En av de intervjuade föräldrarna säger sig ha upplevt just detta, 

att bli hemskickad och inte tagen på allvar – och inte bara en gång, utan varje gång 

de har sökt hjälp under flera års tid, och vid olika mottagningar och instanser. När 

det väl började utredas blev det dock inte bättre:  

 

”Det var kämpigt, vi visste ju att något var fel, det visste de på förskolan 

också, men ändå hände inget. ’Vi väntar och ser’ sa de ofta. Men sedan när 

de väl började utreda, ja då utreddes och testades det hejvilt, men ingen 

diagnos tycktes stämma – till slut sa de bara att ’näe, nu har vi nog inget mer 

att komma med…’ och det var ju extremt frustrerande.”  

 

Till slut träffade de en läkare som de fick förtroende för och som också kunde sätta 

en diagnos, men detta tog alltså flera år av utredningar och olika läkare att komma 

fram till. 

 

I vissa fall började utredningarna redan i förskolan, dock ingen före fyra års ålder, 

och i andra fall började det inte utredas förrän i skolan, trots att misstankar funnits 

länge. Flera föräldrar önskar att deras barn hade utretts tidigare och/eller att 

utredningen inte hade tagit så lång tid, eftersom deras barn har halkat efter i skolan i 

och med att de inte fått adekvat hjälp. En förälder ger uttryck för ett väldigt stora 

missnöje gällande både förskole-/skolpersonal och BUP (barn- och 

ungdomspsykiatrin) som utredare. Hon anser att det gjorts mycket lite på väldigt lång 

tid trots att alla berörda parter var överens om att något inte stämde. Föräldern menar 

att pedagogerna i förskolan enbart ville se det positiva och inte vågade lyfta 

svårigheterna, vilken hon ser som ”feghet” från deras sida. När barnet sedermera 

började skolan gjordes inga insatser trots att samtlig personal tydligt såg barnets 

svårigheter, men svårigheterna förklarades med att ”barn mognar olika”. Föräldern 

upplevde att läkarna på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) sa olika saker och sände 

olika signaler, hon kände en stor förvirring och visste inte vad hon skulle tro trots att 
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hon var övertygad om att barnet hade en neuropsykiatrisk diagnos. Hon menar 

istället att  

 

”jag fick lära mig hålla tyst då jag ofta upplevde att allt jag sagt vändes emot 

mig och att det ibland gick prestige i saker”.  

 

Åren i skolan gick och där försöktes det under tiden med olika lösningar som 

exempelvis att skärma av barnets arbetsplats, låta barnet använda hörselskydd samt 

tillgång till särskilt anpassat undervisningsmaterial. Ändå utvecklades inte barnet och 

svårigheterna bestod. Lyckligtvis stod föräldern på sig och hon kom i kontakt med en 

ny läkare på BUP och en ny utredning gjordes. En diagnos fastställdes denna gång 

och medicinering påbörjades.  

 

”När jag berättade för honom att han skulle få medicin för att kunna 

koncentrera sig bättre blev han så glad och lättad att han började gråta, kröp 

in i min famn och sa tack ett flertal gånger.”  

 

Barnet fick börja i en specialklass med fler pedagoger och färre barn vilket har hjälpt 

mycket. Det föräldern än idag grämer sig över är att barnet missat sina första viktiga 

skolår, trots att hon drog igång det hela så tidigt. 

 

 

5.2.4 Familjedynamiken med barn med NPD 
 

Flera föräldrar talar om en problematik i familjedynamiken och menar att det 

diagnostiserade barnets syskon ofta drabbas negativt av sitt syskons 

neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Det diagnostiserade syskonet får ofta 

mycket av föräldrarnas uppmärksamhet, någon som samtliga föräldrar med fler än ett 

barn känner skuld över: 

  

”Jag vet ju att hans lillasyster inte kommer i närheten av den uppmärksamhet 

som vi lägger på honom, han står ju alltid i fokus medan hon liksom ’sköter 

sig själv’ – för det gör hon ju trots att hon är yngre än honom, hon klarar ju 

saker som han aldrig klarat”.  

 

Ett föräldrapar upplever familjesituationen som väldigt problematisk på så sätt att de 

aldrig kan göra några aktiviteter tillsammans alla fyra – mamma, pappa, sonen med 

diagnos och dennes lillasyster. De blir tvungna att dela upp sig med varsitt barn 

eftersom sonen kräver ständig uppmärksamhet för att behålla både koncentration och 

lugn, och eftersom det är svårt att göra enkla vardagliga saker som att bara gå och 

handla eller gå på stan med honom. De upplever att de fåra göra stora uppoffringar 

sett ur ett familjeperspektiv men att de ”inte har något val”. 
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En annan förälder beskriver att hon som föräldraledig med sin son med diagnos och 

sitt nyfödda barn hade stora bekymmer då hon ”inte ens kunde gå på toaletten” i och 

med att hon inte kunde lämna dem ensamma med varandra: 

 

”Jag kunde helt enkelt inte lita på honom, han kunde göra vad som helst med 

henne – han hade liksom inga normala spärrar. Han förstod inte att man 

måste vara försiktig med henne, även om han bara ville henne väl. Det var 

jobbigt och jag kunde aldrig slappna av och bara njuta av den nya lilla 

bebisen, det var hela tiden en oro över vad han skulle göra med henne om jag 

inte hade stenkoll.” 

 

Precis som Lindqvists (1993) undersökning visar på, drabbas syskon till 

diagnostiserade barn negativt genom att de får mindre uppmärksamhet, får stå ut med 

raseriutbrott och får sina leksaker förstörda etc. (a.a.). Detta är något de intervjuade 

föräldrarna upplever som problematiskt på så sätt att de helt enkelt inte vet hur de 

ska lösa – ”vi försöker ju hela tiden, men tiden och uppmärksamheten går inte att 

fördela lika tyvärr”.  

 

5.2.5 Kamratrelationer för barn med NPD 
 

När det gäller hur föräldrarna upplever sina barns kamratgemenskap ger många 

uttryck för en oro. Många av de intervjuade föräldrarna menar att deras barn har 

svårt rent socialt, och att de har svårt att ”både leka och skaffa vänner”, vilket enligt 

Jakobsson och Nilsson (2011) är ett grundläggande symptom för en neuropsykiatrisk 

diagnos. En förälder utrycker det så här: 

 

”Jag vet att han är bråkig och jag vet att han slåss, det är klart att jag fattar 

att de andra barnen inte är jättesugna på att leka med honom”.   

 

Lindqvist (1993) visar genom sin undersökning på att diagnostiserade barn ofta 

hamnar utanför socialt – de platsar inte i fotbollslagen, de blir inte bjudna på kalas, 

de får inte vara med i lekarna, men däremot blir de aktuella då någonting har gått 

sönder och så vidare. Detta menar Lindqvist, mer än något annat, påverkar barnens 

självkänsla negativt och att de upplever att de inte duger eller räcker till (a.a.). En 

förälder beskriver en sorg över att veta att hennes barn alltid kommer att ses som en 

”belastning” för andra föräldrar om han följer med någon annans barn hem. 

 

”Det är ju inte många som kan hantera honom, och även om det finns någon 

förälder som jag märker kan det så kan ju inte jag bestämma att min son ska 

leka med hennes son”.  
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En annan förälder beskriver samma problem, och menar också att det ofta känns som 

att de andra föräldrarna pratar negativt med varandra om dennes barn.  

 

”Jag får ofta känslan av att de pratar med varandra om mitt barn, om hur 

bråkig han är… Det känns verkligen som att de inte vill att deras barn ska 

leka med mitt barn.”  

 

5.2.6 Samhällets kunskap om NPD 
 

De flesta föräldrarna är överens om att det finns för lite kunskap om diagnoserna 

överlag i samhället. En förälder menar att ”folk tycker mycket, men tyvärr vet de inte 

så mycket” gällande diagnoserna. En annan förälder säger att han på nära håll 

upplever att han får en större förståelse för sitt barn när han berättar om dennes 

diagnos, men att han i samhäller ändå upplever ett slags förakt dels för gruppen av de 

diagnostiserade – ”ADHD-barnen”, men också för diagnoserna i sig – ”alla får ju 

diagnoser nu för tiden, så fort man är lite bråkig eller har svårt i skolan”. Han menar 

att det finns mycket förutfattade meningar om diagnosen och dess bärare, och också 

om diagnostiseringen i sig.  

 

”Det är inte så enkelt att få en diagnos som folk tycks tro, det tog flera år för 

min son att få den diagnos han hade rätt till”.  

 

Flera föräldrar tror att kunskapsbristen för diagnoserna beror på att det ofta tystas ner 

när någon har en diagnos, att det inte ska pratas om det högt för det berörda barnets 

skull. En förälder menar att det är en björntjänst man gör barnet när man försöker 

skydda det från andras vetskap om dennes diagnos, eftersom nedtystandet gör att 

acceptansen aldrig kommer att öka. Föräldern menar att diagnoser är ett tabu när det 

gäller den enskilde individen och att detta måste brytas för att kunskapen hos 

allmänheten ska bli större och de förutfattade meningarna ska försvinna. En annan 

förälder önskar att man talade mer om dessa funktionshinder, det vill säga de 

neuropsykiatriska diagnoserna, framförallt i skolan eftersom det i så gott som varje 

klass finns ett eller flera barn som lider av detta, och som behöver en större förståelse 

av sina klasskamrater.  

 

En förälder påtalar att det ofta finns felaktiga föreställningar om barn med diagnoser, 

och nämner som exempel en kommentar från en förskollärare om deras son: 

 

”Hon sa att ’han kan ju inte ha en diagnos, han är ju smart’ och då kände 

jag bara att… Kom igen, liksom!” 

 

Jakobsson och Nilsson (2011) understryker att begåvningen, det vill säga 

intelligensen, inte påverkas av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga föräldrar har en positiv uppfattning av 

neuropsykiatriska diagnoser och deras varande. En förälder uttrycker sig så här:  

 

”Jag ser inte en diagnos som en stämpling utan som en tillgång, en hjälp. Jag 

vet att det ibland kan innebära att vuxna bemöter barn på ett speciellt sätt 

[…] när de får veta att en elev har en viss diagnos, men då är det är den 

vuxnes problem inte barnets.”  

 

Stämpling av barnet är inget föräldrarna oroar sig över, de menar att de fått ut så 

mycket positivt av diagnoserna och att det överväger möjliga nackdelar.  

 

5.3 Rektor 

 

Att få tag i rektorer som var villiga att uttala sig i frågan visade sig vara inte helt 

oproblematiskt. De slutsatser som dras utifrån denna rektors utsaga kan endast stå 

just för denna enskilda rektor, men kan förhoppningsvis ge ett värdefullt perspektiv 

likafullt. 

 

5.3.1 Diagnosens betydelse för verksamheten 
 

Rektorn uppger att de på dennes skola försöker arbeta utifrån att ge varje barn det 

stöd de behöver, oavsett om de har en diagnos eller inte, och påpekar särskilt att en 

diagnos inte per automatik innebär mer resurser. Dock tillägger rektorn att det 

generellt sätt behövs två vuxna i en klass med barn med neuropsykiatriska diagnoser 

”för att arbetet ska fungera för alla barn i klassen”. När det gäller barn med 

diagnoser framhåller rektorn att dessa finns i varje skola och i varje klass. Detta 

stämmer överens med Gillbergs underlag (2005) som visar på att ungefär ett av åtta 

barn som börjar skolan i Sverige ADHD eller DCD (motorisk perceptuell 

dysfunktion) och ungefär hälften av dessa har DAMP vilket gör ADHD/DAMP till 

ett av vår tids stora folkhälsoproblem (a.a.). Rektorn menar att de kan se 

gemensamma grunddrag hos dessa barn såsom koncentrationssvårigheter, sociala 

svårigheter och svårigheter med exekutiva funktioner, men att dessa barn trots detta 

är väldigt olika och därmed har olika behov och förutsättningar. Detta gör ju att 

stödet och resurserna därmed ser olika ut för dessa barn och att man helt enkelt får 

prova sig fram utifrån vissa grundförutsättningar. Dessa grundförutsättningar menar 

rektorn är tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet, en-sak-i-taget, lugn och ro och 

framförallt god bemanning i klassrummet för att kunna arbeta förebyggande och 

slippa misslyckanden. Dessutom tillägger hen att 

 

”ett förtroendefullt samarbete med hemmet och med alla andra som 

eventuellt är inblandade som t ex habilitering och BUP är också avgörande 

för hur skolarbetet ska lyckas”.  
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Enligt European Agency for Develompment in Special Needs Educations rapport 

(2010) är just samordning en mycket betydelsefull aspekt när det gäller tidiga 

insatser för barn i behov av särskilt stöd, och att ett team-arbete mellan olika sektorer 

och yrkeskategorier ska genomsyra verksamheten. Också samarbete med hemmet 

lyfts fram som mycket angeläget i rapporten, framförallt när det kommer till att 

involvera föräldrar i planeringen och utvecklingen av åtgärder (a.a.).  

 

5.3.2 Diagnosens utredning 
 

På frågan om ålder för diagnostisering - hur tidigt det går att börja utreda/bör börja 

utredas - medger rektorn att hen har för lite kunskap inom det området, och därför 

inte har någon åsikt i frågan. Hen menar dock att om man besitter kunskap att kunna 

känna igen tidiga tecken för en neuropsykiatrisk diagnos så ser hen inget fel i att 

utreda och påpekar vikten i tidiga insatser, och att detta kan ”undvika svårigheter i 

många sammanhang”. Om en tidig diagnos underlättar så att ett barn får stöd ser hen 

det som något positivt, men tillägger ändå återigen att barnen ska få stöd utifrån sina 

behov vare sig det finns en diagnos eller inte. 

 

5.3.3 För- och nackdelar med diagnostisering 
 

Vi efterfrågade rektorns personliga åsikter när det gäller för- och nackdelar med en 

diagnos. Som fördel anser hen kan ses att familjen avlastas från en skuldbörda – 

”man får papper på att man inte är en dålig förälder som misslyckats med att 

uppfostra sitt barn”, likt det scenario Guvå (1998) beskriver då en lättnad infinner 

sig vid en bekräftad diagnos. När det gäller just ordet ”skuldbörda” är det ett ord 

Kärfve (2000) ofta använder, men då sett ur en mer negativ synvinkel. Detta i och 

med att lättnaden av skuldbördan blir en anledning, eller kanske en ursäkt, till att 

diagnostisera barn i syfte att åtnjuta denna skuldfrihet (a.a.). Ytterligare en fördel 

rektorn nämner är förståelsen för dessa barn, att man förstår deras beteenden och 

reaktioner bättre. Också detta är något Guvå (1998) och Kärfve (2000) ser olika på, 

huruvida förståelsen är till godo eller ondo. Som nackdel påtalar rektorn att barnen 

sorteras in i fack, och att en diagnos i sig inte löser några problem. ”Det finns inget 

facit eller bruksanvisning som följer med en diagnos” påpekar hen, och förtydligar 

med att alla barn är olika även om de har samma diagnos. Hen pekar också på 

nackdelarna med en diagnos sett ur ett rättsligt perspektiv, till exempel att vissa 

försäkringsbolag inte försäkrar personer med neuropsykiatriska diagnoser, och att det 

har diskuterats om personer med ADHD inte ska få ta körkort. Sammanfattningsvis 

tycker rektorn att en viss försiktighet med diagnossättande är att föredra. 

 

5.4 Specialpedagoger 

 

Specialpedagogerna jobbar alla med barn i olika åldrar, från förskolan och upp till 

gymnasiet.  
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5.4.1 Tidig utredning 
 

En av de intervjuade specialpedagogerna beskriver lite närmre hur det går till vid en 

eventuell utredning i förskolan, och menar att så kallad pedagogisk handledning går 

bra utan berörda föräldrars tillåtelse eller vetskap. Pedagogisk handledning innebär 

att pedagoger på en avdelning kan vända sig till specialpedagogen angående ett barn 

med eventuell NPD-problematik för att få allmänna råd och vägledning om hur de 

ska arbeta med detta barn. Barnet i fråga förblir anonymt för specialpedagogen. Blir 

det aktuellt för specialpedagogen att gå in och observera detta enskilda barn i 

barngruppen sker detta dock inte utan berörda föräldrars samtycke, och samtycker de 

inte blir det därmed ingen observation. Om specialpedagogen genom observation 

kommer fram till att en neuropsykiatrisk diagnos kan vara aktuell talar barnets 

pedagoger med dess föräldrar och uppmanar dem att söka till BHV 

(barnhälsovården) för att där gå vidare med eventuella remisser till exempelvis 

psykolog som i sin tur kan remittera vidare för utredning av NPD. Pedagoger är 

alltså aldrig ansvariga för en utredning, i och med att de inte kan skriva någon remiss 

för detta. För att utredning ska ske är det helt avhängigt föräldrarnas önskan om 

pådrivande i frågan, i och med att det är dem som själva aktivt måste söka hjälp via 

BHV. Man kan också säga att föräldrarna äger utredningen, och pedagogerna har 

aldrig rätt att ta del av den utan föräldrarnas tillstånd. Dock är det relativt ovanligt att 

NPD utreds redan i förskolan, även om man kan se ett beteende som tyder på detta 

kan det vara svårt att fastslå tidigare än i 8-9 årsåldern, enligt den intervjuade 

specialpedagogen. Däremot är autism lättare att fastslå, då det är ”tydligare och 

lättare att se så tidigt”. 

 

5.4.2 Resursfördelning 
 

När det gäller resursfördelningen är samtliga specialpedagoger överens om att det i 

praktiken är helt avgörande med en diagnos för om stöd ska sättas in eller inte.  

 

”Så ska det ju inte vara egentligen - det vet vi alla som är inblandade, men 

alla vi inblandade vet också att det faktiskt är så.” 

 

Specialpedagogerna menar att det blir ett bevis på att det verkligen behövs stöd och 

att rektorer ofta vill ha detta bevis i och med en ansträngd ekonomi i skolorna. Detta 

stämmer till fullo överens med det Wrangsjö (1998), Isaksson (2009) och Hjörne och 

Säljö (2008) alla påtalar, att med en diagnos kommer mer stöd just för att en diagnos 

blir ett kvitto på behovet. En av specialpedagogerna menar att det ser olika ut på 

olika skolor:  

”det är viktigt vem som sitter som rektor eller förskolechef och vad de har för 

intresse - de måste känna för de här barnen”. 
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5.4.3 Samarbetet mellan pedagoger och föräldrar 
 

När det gäller specialpedagogernas uppfattning av de ”vanliga” pedagogernas (det 

vill säga icke specialpedagoger) och föräldrarnas samarbete kring barn med NPD och 

utredning av dessa är de mestadels av samma uppfattning. De har alla sett olika 

sorters relationer mellan föräldrar och pedagoger – ”men det är ju självklart, 

eftersom alla är olika människor, och alla människor är olika” uttrycker en 

specialpedagog det. En annan uttrycker det så här: 

 

”I de bästa av världar har föräldrar och pedagoger samma bild men ibland 

är det inte så. Men man måste i förskolan stå upp för hur det ser ut, dela 

bilder. Det blir en uppförsbacke om föräldrarna inte är med.” 

 

Samma specialpedagog uttrycker en önska om att föräldrarna skulle vara med mer i 

förskolan för att det blir ”lättare att dela bilder då”. Hen menar att pedagogerna i 

försklan många gånger ser mer av ett barns sociala förmågor än vad föräldrarna gör, 

och att detta kan leda till olika uppfattningar om barnet. För att uppfattningarna 

bättre ska stämma överens är alltså ett eller flera besök i förskolan, där barnet är del 

av en social gemenskap med andra barn och vuxna, ett utmärkt tillfälle för 

föräldrarna att ta del av sitt barns förmågor i ett större perspektiv enligt 

specialpedagogen.  

 

Enligt en av specialpedagogerna är det vanligaste att föräldrar och pedagoger är 

överens vid eventuell misstanke om NPD:  

 

” Föräldrar är kloka. Oftast har de känt oro och misstänkt det, men ibland 

kan det vara svårt att för vissa att ta till sig det till en början. Det handlar 

inte om att de vill motarbeta pedagogerna, eller ens att de påstår att de har 

fel, det kan bara vara så svårt att handskas med att deras barn inte blev som 

de tänkt sig.”  

 

Något en av de intervjuade specialpedagogerna framhåller som väldigt viktigt är att 

inte glömma bort hur det faktiskt ser ut i förskolorna och skolorna idag. Hen menar 

att det inte är möjligt för pedagogen att ägna all uppmärksamhet till de barn som hörs 

mest, eftersom det är en stor grupp barn som alla ska ha sin beskärda del av 

uppmärksamhet. Specialpedagogen beskrev det som att: 

”Pedagogerna har det tufft idag, det är stora grupper! De gör ett enastående 

jobb. De sliter! ” 
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5.4.4 Fördelar respektive nackdelar med diagnos 
 

Ingen av de intervjuade specialpedagogerna var emot diagnoser i sig, ”det är ju de vi 

jobbar med!”, men samtliga var överens om att det finns både för- och nackdelar 

med dem. 

 

En av specialpedagogerna menar att barn med NPD-problematik som får en diagnos 

fastställd får bättre utsikter än de barn med samma problematik som inte får någon 

diagnos. ”Det är inte ouppfostrade barn, det är barn som har kognitiva svårigheter” 

och enligt specialpedagogen får pedagoger och samhället en annan syn på dessa 

individer när de faktiskt förstår bakomliggande orsaker till deras beteende. 

 

När det gäller förskolan och dess utformning menar en specialpedagog att det helt 

enkelt är så att inte alla barn passar i förskolans fålla. ”Dessa barn tänker utanför 

boxen.” beskriver hen det, och ser det som något positivt men uttrycker en sorg över 

att dessa barn ofta kommer i kläm när verksamheterna är så fast utformade som de är 

idag. ”Det skulle behövas fler pedagoger som, precis som de här barnen, också 

vågade tänka utanför boxen!” sammanfattar hen det med. 

  

När det gäller diagnoser menar samtliga specialpedagoger att det är viktigt att ”prata 

om här och nu, och inte fem år framåt”, och att en diagnos aldrig ska vara statisk. 

”En termin i taget är det som gäller!”. Däremot ser de även nackdelen med diagnoser 

i detta faktum – stämplingen som kan komma med diagnosen och som kan vara svår 

att tvätta bort, precis som Goffman (2011) definierar begreppet stigma – något som 

kan reducera någon till att vara endast det som stigmat symboliserar, i det här fallet 

en diagnos: 

 

”Det är inte bara Kalle, utan Kalle med ADHD. Och han kanske säger ’Jag 

har ADHD så jag behöver inte göra detta.’ och lärarna köper det eftersom 

det ju trots allt är Kalle med ADHD. Men det finns ju utvecklingsmöjligheter 

för alla, det är en fara med diagnoserna – att man glömmer det!” 

 

5.5 Psykolog 

 

Här gäller detsamma som för den intervjuade rektorn (5.3), det vill säga att det är 

svårt att dra slutsatser utifrån en enda aktör i kategorin, men att det trots detta enligt 

oss kan tillföra en intressant synvinkel i fråga om neuropsykiatriska diagnoser.  
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5.5.1 Endast fördelar 
 

Psykologen vi har intervjuat anser att det inte finns några nackdelar med 

diagnostisering. Hen menar att man sätter en diagnos för att kunna anpassa en 

behandling för den berörda personen, utan diagnos skulle en behandling aldrig 

accepteras av den somatiska vården, vilket stämmer väl överens med barnläkaren 

Gustafssons (2009) åsikter om syftet med diagnoser. De problem som psykologen 

menar kan uppstå är om berörd person inte har några problem, men detta är dock 

sällsynt eftersom en diagnostisering bygger på olika diagnoskriterier. Hen menar 

även att det inte finns någon idag som kan få en diagnos om det inte finns symptom 

och beteende som stör omgivningen och den berörda i vardagen. Psykologen påpekar 

att det finns forskning som visar att det har gått bättre för barn som får sina problem 

diagnostiserade än för barn med samma problem som inte diagnostiseras. 

 

5.5.2 Att ställa diagnos 
 

Vad det gäller samhällets kunskap kring diagnoser anser psykologen att den är 

mycket bristfällig. Hen kopplar till debattartiklar hen läst och drar slutsatsen att det 

verkar som att många tror att det är ”psykiatrin som fångar in barn med lasso för att 

ställa diagnoser”, vilket inte är fallet. Psykologen beskriver det som att psykiatrin 

ställer diagnoser för att samhället behöver förklaringar på varför vissa personer inte 

fungerar som andra i vardagen. 

 

Att diagnoser kan börja sättas vid någon specifik ålder är enligt psykologen inte 

riktigt, utan hen menar att när det gäller autism så är det lättare att se att barnet inte 

hänger med utvecklingsmässigt i tal och även andra tydliga problem. Då kan 

psykologen ställa en diagnos redan vid två års ålder, detta har visat på framsteg. När 

det gäller till exempel ADHD menar hen att det inte sätts diagnoser så tidigt som vid 

två års ålder, dessa diagnoser sätts när problemen blir så pass tydliga och stora att det 

ställer till det i barnets liv. Aspergers menar psykologen är en av de svåraste 

diagnoserna att sätta och kanske märka. I vissa fall sätts dessa precis innan skolstart 

och i andra vid en depression i tonåren. 

 

Överlag så anser psykologen att en diagnos bör sättas när omgivningen anser att 

problemen är så pass stora att de hänvisar till utredning. Sammanfattningsvis menar 

psykologen att ”en diagnos inte är huggen i sten”. Hen menar att det är en 

ögonblicksbild som gäller just när diagnosen ställs, alltså att  

 

”en diagnos ska finnas när det finns problem och glömmas bort när det inte 

finns några problem längre”. 
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5.6 Unga vuxna med diagnos om sin skolgång 

 

 

De unga vuxna med diagnoser som vi har intervjuat angående deras upplevelser av 

sin skolgång skiljer sig från varandra på så sätt att de antingen fått en diagnos redan 

då de gick i skolan, eller senare i livet då de redan slutat skolan. 

 

5.6.1 Diagnostiserad i tidig skolålder 
 

En av de intervjuade fick sin diagnos relativt tidigt under skolåren. Hen framhåller 

att hen ofta sågs ”på ett särskilt sätt” av lärarna och att hen ibland kunde utnyttja det 

synsättet till egen vinning: 

 

”De visste ju att jag hade ADHD, så de trodde ju inte att jag klarade av vissa 

saker… Var det något jag inte kände för att göra så kunde jag säga att jag 

inte fixade det, och då fick jag ofta göra något annat – något enklare.”.  

 

I efterhand kan hen dock se att det dessvärre var något hen själv förlorade på, i och 

med att det blev svårare och svårare att klara målen och därmed få godkända betyg ju 

mer hen ”slapp undan”. Hen medger att hen fick en större förståelse bland lärare i 

och med diagnosen, att de förmodligen bara hade sett hen som en bråkstake utan den, 

men att ”den där förståelsen” ibland inte riktigt stämde. Hen kunde stundtals uppleva 

att lärarna såg hen som ett slags offer på grund av diagnosen, att det var synd om hen 

och att hen var ”lite sämre än de andra, på allting liksom”. Just detta är något Kärfve 

(2000) påtalar som en av de stora riskerna med neuropsykiatriska diagnoser - att 

förståelsen får omvänd effekt och istället blir till ett hinder för den diagnostiserade. 

Hen hade aldrig svårt att få vänner, rent socialt hade han inga problem även om hen 

ofta hamnade i bråk. Hen var som hen uttrycker det själv ”ledare” i sitt gäng och ”då 

blir det lätt så, att man hamnar i bråk med andra gäng”. Hur hens vänner och 

klasskamrater såg på hens diagnos säger hen att hen inte vet, att det inte var något de 

pratade om – ”De vågade kanske inte…”. 

 

5.6.2 Diagnostiserad i sen skolålder 
 

En annan intervjuad fick sin diagnos i högstadiet, och hen menar att det var mycket 

problem innan dess i skolan. ”Det var bara en massa bråk hela tiden” säger den 

intervjuade och syftar på relationen mellan hen och lärarna. Lindblad m.fl. beskriver 

att barn med ADHD ofta till följd av bristande impulskontroll och hyperaktivitet lätt 

hamnar i konflikter med sin omgivning, något som påverkar det dagliga umgänget 

med både andra barn och med vuxna (a.a.). Enligt den intervjuade vantrivdes hen i 

skolan, hen avskydde de flesta lärarna eftersom de ”inte fattade någonting” och för 
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att det helt enkelt var svårt. Hen hade redan från första klass svårt att hänga med i 

skolan, hen hade stora problem med såväl läsinlärningen som matematiken.  

 

”Jag fattade inte vad de ville att jag skulle göra, jag fattade inte hur man 

gjorde och de andra tyckte jag var så trög, jag minns fortfarande allas 

blickar när jag skulle läsa i den där första läseboken och jag inte hade en 

aning om vad jag skulle säga eller göra”.  

 

Guvå (1998) beskriver den uppgivenhet många pedagoger kan känna angående 

situationer som denna, att det inte hjälper vad de än gör, oavsett om de är arga eller 

konsekventa (a.a.). Den intervjuade påpekar att lärarna försökte hjälpa hen, att de 

hade mycket kontakt med hans föräldrar, men att hen vägrade allt. De försökte med 

enskild undervisning, olika böcker och olika lärare, men hen vägrade alltjämt. Åren 

gick och den stora problematiken fortsatte, rektor och kuratorer var inkopplade, 

skolsköterska och läkare, men ingenting hände.  

 

”De tyckte nog bara att jag var bråkig och otrevlig, fast de försökte ju, det 

gjorde de verkligen… Men, ändå, jag ville ju bara inte och då trodde de nog 

att det var det som var problemet, att jag inte ville helt enkelt”.  

 

Hen uppger att hen ofta kände ilska som hen inte kunde kontrollera, frustration och 

uppgivenhet. Först i högstadiet när skolan fick en ny skolsyster blev en utredning 

aktuell, eftersom hen såg hans problematik och ansåg att det var ett typiskt exempel 

på en ADHD-diagnos. Utredningen visade mycket riktigt på ADHD och diagnos 

fastställdes. Efter diagnosen upplever den intervjuade ingen större skillnad i skolan, 

hen hade gått på samma skola under alla år och hen menar att de redan hade en bild 

av hen som en diagnos inte kunde ändra på. Hen var den bråkiga, stökiga och 

hopplösa eleven som ingen rådde på.  

 

5.6.3 Diagnostiserad i vuxen ålder 
 

Den tredje av de intervjuade fick sin diagnos först som vuxen, minns sin tid i skolan 

som mycket problematisk. Hen har först som ung vuxen diagnostiserats för 

autismliknande tillstånd, men hela hens uppväxt har präglats av den problematik 

hens diagnos inneburit. Hen har aldrig haft några inlärningssvårigheter men däremot 

desto större svårigheter rent socialt. I lågstadiet uppger hen att hen hade svårt för 

gruppaktiviteter, vilket innebar att hon sällan deltog i lekar på skolgården med flera 

barn utan föredrog att ”vandra runt skolbyggnaden med en vän och prata”. Hen hade 

dessutom svårt att samarbeta samt att bli iakttagen då hen presterade – vilket fick till 

följd att idrott innebar så stora problem att hen tidigt började skolka för att slippa 

undan. I de teoretiska ämnena var det något lättare när det gällde samarbete i grupp, 

men hen upplevde ofta att de andra ”sinkade” hen och att det hade varit lättare om 

hen hade gjort allt själv – antingen tog hen på sig att göra allt själv eller så gjorde hen 

ingenting. Hen menar att lärarna antingen upplevde hen som en bråkstake eller en 

begåvning beroende på hur deras relation såg ut. Om lärarna gjorde eller sa fel 
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rättade hen dem och fanns det en regel hen inte såg någon mening med så följde hen 

den inte, något som orsakade många bråk och som resulterade i en uppfattning av 

hen som ”uppkäftig” bland lärarna. Men, tillägger hen, de lärare som tog sig tid att 

lyssna på henne fattade ofta tycke för hen och berömde hen för hens utförliga 

resonemang.  

 

I högstadiet försvårades skolsituationen ytterligare, främst på grund yttre 

omständigheter som ny skola, ny klass och svåra hemförhållanden. Det blev ännu 

svårare rent socialt och hen lyckades inte få nya vänner, och skolkade mestadels av 

tiden. Det hela ledde till en djup depression och ett självskadebeteende som yttrade 

sig i att hen skar sig: 

 

”det lättade inte direkt ångesten men gav mig något annat än skola att oroa 

mig för, jag behövde ju lägga min energi på att dölja såren”.  

 

Fjellman (2011) beskriver att självskadebeteende ofta uppstår som ett sätt att hantera 

psykisk smärta. Hen menar vidare att det fungerar som en snabb lindring av oönskade tankar 

och känslor, och inte den självskadande inte har som avsikt att dö. Fjellman tillägger att det 

är viktigt att undersöka orsaken till beteendet för att kunna förstå det, och därmed hjälpa den 

självskadande (a.a.). Hen började gå till BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) med sina 

föräldrar men menar att  

 

”BUPs enda oro var att få mig tillbaka till skolan eftersom det råder 

skolplikt, mitt mående kändes sekundärt. Jag tänkte mycket på döden, 

började få panikångestattacker och var djupt deprimerad.”  

 

Sista terminen i nian sattes åtgärder in i skolan för att hen skulle få behörighet att 

söka till gymnasiet, och fick tillgång till ett eget grupprum med en lärare som hjälpte 

hen vid behov men ”jag skötte mig själv och läste mig till all kunskap i böckerna.” 

Detta visade sig vara en väl fungerande metod, och hen lyckades gå ut grundskolan 

med bra betyg i många ämnen. 

 

5.6.4 Diagnosens betydelse 
 

När det gäller förståelse från omgivningen uppger två av de intervjuade att den har 

ökat i och med diagnosen, medan den tredje menar att diagnosen inte förändrade 

något men att det heller inte är något hen pratar högt om. En av de intervjuade 

upplever också en betydligt större förståelse från sin familj och att det därför inte blir 

lika mycket missförstånd och konflikter som tidigare. När det gäller förståelsen för 

sig själv och sitt beteende uppger samtliga intervjuade att den har blivit större och att 

diagnosen på så sätt har hjälpt. En av de intervjuade beskriver en lättnad över att ”jag 

inte var dum i huvudet, för det trodde jag länge att jag var”. En annan att ”det blev 

lättare att acceptera sig själv, något jag tror alla människor kämpar med, framförallt 

i tonåren” och att det blev lättare att sätta gränser för sig själv och vad man klarar av 
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utan att få dåligt samvete. När det gäller förståelsen från lärarna kan den första av de 

intervjuade bara spekulera, i och med att diagnosen kom först efter skolgången, men 

tror att det hade underlättat väldigt mycket och att en förståelse från lärarna hade 

behövts. Den andra intervjuade menar att förståelsen från lärarna förvisso fanns, men 

att den ibland inte stämde med verkligheten, att de uttryckligen ville för mycket och 

för väl. Den tredje intervjuade menar att det kanske fanns en förståelse från lärarnas 

sida i och med att diagnosen kom, men snarare som en slags förklaring till varför hen 

var så jobbig. Hen upplevde inte att denna förståelse på något sätt kom hen till godo. 
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6 DISKUSSION 
 

Vi kommer här att redogöra för de tre största gemensamma nämnare vi tyckt oss se i 

de olika aktörernas utsagor. 

 

6.1 Den s.k. förståelsen 

 

Så gott som samtliga aktörer i vår undersökning lyfter ordet ”förståelse” angående 

neuropsykiatriska diagnoser. Även i vår undersökta litteratur stöter vi på ordet med 

olika definitioner av dess innebörd. Det är just det – vad innebär förståelse 

egentligen i detta sammanhang? När det gäller aktörerna är de som talat allra mest 

om den så kallade förståelsen föräldrarna. I deras ögon är förståelsen en av de allra 

största fördelarna med en diagnos, som innebär att deras barn inte längre ses som 

ouppfostrade bråkstakar utan faktiskt har en förklaring till sitt ibland icke önskvärda 

beteende. Det blir därmed inte föräldrarna som har misslyckats i sin uppfostran. 

Pedagogerna å sin sida ser förståelsen ur samma perspektiv, men kanske snarare för 

egen vinning på så sätt att de inte har misslyckats i sin verksamhet, de 

diagnostiserade barnen kan helt enkelt inte sitta stilla och lyssna som de andra 

barnen. Det är inte pedagogernas fel att det är stökigt på avdelningen/i klassrummet. 

Här finns alltså en förståelse som gynnar samtliga parter – barnen får ett fripass för 

sitt beteende, föräldrarna slipper ses som dåliga föräldrar och pedagogerna behöver 

inte känna ett misslyckande i sin yrkesroll. Med denna krassa sammanfattning av vad 

förståelsen innebär kan man i viss mån ge Kärfve (2000) rätt då hon menar att det är 

en missriktad förståelse, och synen om att ”det är fel i huvudet” (s. 81) på dessa barn 

kan kanske förstås lite bättre.  

 

Det är tydligt att det finns vinningar med en diagnos, och naturligtvis kan dessa 

vinster tolkas som en anledning till att många av våra aktörer är positiva till 

diagnossättande. Dock kvarstår det faktum att dessa berörda barn har den 

problematik som är kärnan till hela diskussionen, precis som Gustafsson (2009) 

påpekar – dessa svårigheter finns oavsett vad vi väljer att kalla dem. De barn som får 

en diagnos är dessutom med största sannolikhet kvalificerade för den, just i och med 

det faktum att den sätts. Förtjänar då inte barnen i fråga, deras föräldrar och berörda 

pedagoger denna förståelse? Ska deras vinst i en svår situation verkligen ses ur ett så 

krasst perspektiv som Kärfve (2000) propagerar för? De specialpedagoger och den 

psykolog vi intervjuat pekar även de på den förståelse en diagnos medför, och ser 

den som något positivt. Att bli förstådd för det handikapp man har bör väl vara det 

minsta man kan begära i ett samhälle där diskrimineringslagen är ett självklart 

rättesnöre, åtminstone i fråga om synliga handikapp? Trots att en neuropsykiatrisk 

diagnos ses som ett osynligt handikapp upplevs en fastställd dito ändå som ett bevis 

på ett handikapp - rent känslomässigt framför allt för föräldrarna till det berörda 

barnet, men också rent officiellt då det faktiskt ”finns på papper”. Bör man då neka 

någon denna i detta avseende rättmätiga förståelse? 
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6.2 Resurser 

 

När det gäller resurser i förskolan och skolan är det tydligt i både skollagen och 

läroplanerna att en diagnos inte ska vara avgörande för att få det stöd som 

barnet/eleven är i behov av. Emellertid visar resultatet av våra intervjuer på att det 

dessvärre är så i verkligheten. Samtliga intervjuade aktörer, bortsett från rektorn som 

får ses som partisk i frågan då det är denne som beslutar om resurserna, hävdar att en 

diagnos är direkt avgörande för att få extra stöd och resurser. Pedagoger, föräldrar, 

specialpedagoger, psykolog och de diagnostiserade själva är rörande överens om 

detta i och med de erfarenheter de själva har kring detta.  

 

En relevant aspekt att lyfta i och med detta är frågan om överdiagnostisering blir en 

följd av att välbehövliga resurser uteblir då det inte finns någon diagnos. 

Bruchmüller, Margraf och Schneider (2011) menar på att det sker en viss 

överdiagnostisering, framförallt bland pojkar, och Hjörne och Säljö (2008) talar om 

att vi lever i en ”diagnostisk kultur” och påtalar sambandet mellan diagnoser och 

extra resurser. Johannison (2006) menar att diagnoser varierar och avskrivs i olika 

tider, beroende på vad som ses som normalt i den kultur som för tillfället råder. Hon 

påpekar det viktiga i att ju mer vi diagnostiserar människors olikheter, desto mindre 

plats blir det för vad som anses vara normalt. Wrangsjö (1998) tror däremot inte att 

det sker någon medveten överdiagnostisering just för att få ta del av de extra 

resurserna, men frågan är högst relevant. Kan hända att det inte sker en medveten 

överdiagnostisering, men väl en omedveten då diagnoserna ligger i tidens anda? Då 

hela vår kultur ser ut som den gör, och då både förskolans men framförallt skolans 

ramar är så snäva att den som hamnar utanför det accepterade måste ses som något 

avvikande som måste diagnostiseras? Sett ur det perspektivet stämmer det relativt väl 

överens med Beckers stämplingsteori. 

  

I skolans värld kan alltså konstateras att en diagnos ger mer stöd, mer hjälp, men 

även som vuxen kan en diagnos vara avgörande för att få tillgång till det extra stöd 

som kan vara avgörande för hur man klarar sig i samhället. Den intervjuade rektorn 

pekar på att detta kan gälla till exempel arbetsförmedlingen och försäkringskassan, 

där i princip samma devis som i skolan hårddraget gäller: ingen diagnos – ingen 

hjälp. Många är de som behöver hjälp utan att få det – ska vi diagnostisera mera eller 

slopa diagnoserna helt och hållet? 

 

6.3 Diagnosens följder 

 

En neuropsykiatrisk diagnos får givetvis följder, annars vore ju heller ingen mening 

att sätta den, men huvudfrågan kring detta är om det är mestadels negativa eller 

positiva följder. Ser vi till resultatet av de intervjuade aktörerna är de övervägande 

positiva till diagnoserna och deras konsekvenser. Den dominerade orsaken till denna 

välvillighet gentemot diagnoser är den tidigare diskuterade förståelsen, men också 

den ovan nämnda resurstillgången som en diagnos medför. Följderna blir således en 

större förståelse och respekt för diagnostiserade individer, som får mer stöd och 

därmed lättare att lära i skolan. Är det så enkelt? Även om det är övervägande 
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positiva röster kring diagnoserna bland aktörerna går det även att läsa ut några 

negativa följder. ”ADHD-barn” med sin negativa, nedvärderande klang torde 

knappast ha undgått någon. Många föräldrar nämner den sorg och den skam de först 

känt vid en fastslagen diagnos, just över att deras barn blev ett så kallat ”ADHD-

barn”. Denna sorg bearbetades relativt snabbt och föräldrarna såg snart fördelarna i 

diagnosen. I takt med att deras kunskaper inom området ökade suddades också den 

negativa klangen i bokstavskombinationen ut. Kanske är det framförallt 

kunskapsbrist som gör att diagnoserna ses som något negativt? 

 

När det gäller stigmatisering och stämpling gällande diagnostiserade barn är det inget 

någon av de intervjuade aktörerna oroar sig nämnvärt över. En pedagog talade om 

”onödig stämpling” om diagnoser som sätts för lättvindigt. En av specialpedagogerna 

menar att stämplingen kan vara svår att tvätta bort, och att det finns en risk i att man 

inte ser utvecklingsmöjligheterna som alla besitter, oavsett om man har en diagnos 

eller inte. Detta nämner även en av de intervjuade unga vuxna med diagnos, att 

lärarna nästan såg honom som ett slags offer för sin egen diagnos och lät honom 

slippa undan lindrigare än övriga elever gällande skolarbetet. Detta får naturligtvis 

ses som en klart negativ följd av diagnoserna. 

 

Tydligt är att aktörernas helhetsbild av diagnoser och deras betydelse är positiv, 

följderna är goda och de få nackdelar som finns övervägs av de fördelar diagnosen 

bär med sig. Handlar de nackdelar som finns enbart om kunskapsbrist och rena 

fördomar? Eller handlar nackdelarna egentligen om vår syn på avvikelse och 

normalitet? Att det är fel på dem som inte ”passar in i fållan”? Det vill säga förskolan 

och skolan som den ser ut i dag - som för oss är så självklar att det knappt diskuteras 

att felet kanske kan ligga där? Att det är verksamheten som måste förändras och inte 

barn som måste diagnostiseras? Och handlar i sin tur fördelarna om de vinster den 

diagnostiserade och personer i dess omgivning gör? Eller handlar fördelarna om en 

genuin förståelse för ett verkligt handikapp som bara råkar ha oturen att i princip 

vara osynligt? Därom tvista de lärde, och så lär det förmodligen förbli. Motståndaren 

Kärfve är sociolog och ser diagnosen ur ett annat perspektiv än de förespråkande 

Gillberg och Rasmussen som är neuropsykiatriker. Beroende på vilken ingångspunkt, 

eller utgångspunkt, man har kan man hitta både för- och nackdelar med 

neuropsykiatriska diagnoser. Men, oavsett vad man anser om de neuropsykiatriska 

diagnoserna – vare sig de orsakar eller löser problem, skapar en identitet eller 

stigmatiserar, gynnar läkemedelsföretag, gör pedagoger säkrare eller osäkrare, 

lämnar föräldrar skuldfria eller utan ansvar - är det väsentliga om de barn som vi 

vuxna diagnostiserar vinner på det, och inte enbart vi vuxna. Det är ju trots allt dem 

det handlar om, och det är nog så viktigt att komma ihåg. 

 

 

6.4 Pedagogiska implikationer 

 

Vår studie visar på att det stöd och de resurser som behövs i förskola och skola ofta 

inte sätts in förrän det finns en diagnos som ”bevis” för behovet. Detta får till följd 

att pedagoger i förskolan upplever en mindre oro för de barn som har fått en diagnos 
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då dessa lämnas över till skolan, i och med att de oftare får det stöd de behöver. De 

barn som däremot inte har en diagnos, men som pedagogerna trots detta vet är i 

behov av stöd föranleder en oro hos pedagogerna baserad i huruvida de ska klara sig 

i skolan eller inte. Denna oro skulle helt kunna undvikas om skolorna, och även 

förskolorna, lättare fick stöd utan fastslagna diagnoser.  

 

Resultatet av vår studie visar också på att pedagoger i förskolan känner sig bättre 

rustade att tillgodose barns olika behov än vad de tror att lärare i skolan är. De 

upplever att de kan vara mer flexibla i sina rutiner och att de lättare kan 

individanpassa verksamheten. Dock medgav de att det är problematiskt att det är 

svårt att få extra resurser utan en diagnos trots att behovet föreligger - särskilt som 

diagnoser sällan fastslås så tidigt som i förskolan. 

 

När det gäller kunskapen om NPD hos pedagogerna i förskolan visar genomförda 

studie på att pedagogerna själva ofta upplever den som bristfällig, men också att 

föräldrar i viss mån anser detsamma i avseende om pedagogerna. En pedagog menar 

att det är ledningens ansvar att fortbilda dem inom området. Den intervjuade rektorn 

medger sig ha för lite kunskap inom vissa områden angående NPD. Kunskapsfrågan 

är relevant, och föranleder frågan om vems ansvar det är att tillräckliga kunskaper 

inom området finns i verksamheten. Har pedagoger också ett egenansvar i att söka 

kunskap? Gör ledningen tillräckligt för att fortbilda sin personal? 

 

Ytterligare en aspekt som är viktig att påpeka är det faktum att det framförallt är 

pojkar som diagnostiseras. Till vår studie fick vi endast tag i en kvinnlig person med 

diagnos, och inte något av de barn till de intervjuade föräldrarna var heller en flicka. 

Sätter man detta i relation till att extra resurser ofta kräver en diagnos i skolan är det 

oerhört viktigt att fråga sig om flickor överlag inte är i lika stort behov av stöd som 

pojkar, eller om det möjligtvis kan vara så att de hamnar i skymundan av pojkarna? 

Är flickorna de stora förlorarna när det gäller neuropsykiatriska diagnoser och dess 

konsekvenser? 

 

6.5 Metoddiskussion 

 

Vårt val att använda oss av så många olika aktörer var en stor chansning, men var i 

slutändan det som gav en så bred helhetsbild om neuropsykiatriska diagnoser vilket 

också var det vi var ute efter. Chansningen låg i att få tillräckligt med material från 

varje kategori av aktörer, eller det motsatta – alltför mycket material att bearbeta. Att 

vi bestämde oss för att göra denna chansning är vi idag glada över, då det gav det 

resultat vi önskat. Inom vissa kategorier av aktörer (rektor och psykolog) visade det 

sig svårt att hitta medverkande, och vi lyckades bara få en medverkande i vardera 

kategori. Detta till trots anser vi att de var värdefulla att ha med, och breddade bilden 

av neuropsykiatriska diagnoser ytterligare. Vi har dock reflekterat över att området är 

känsligt för många förskolechefer/rektorer i och med att de är beslutsfattande när det 

gäller extra resurser, vilket kan gå stick i stäv med hur verkligheten egentligen ser ut. 

Vidare har vi full förståelse för att de på grund av tidsbrist inte kunnat medverka och 

är inget vi på något sätt ifrågasätter. 



45 

 

 

När vi valde att låta föräldrar och pedagoger anmäla sig själva till studien (genom 

massutskick via mail) dröjde först svaren till vår stora oro, men gav sedan riktigt bra 

utslag. Däremot skulle vi önskat ha in ytterligare några aktörer som t.ex. föräldrar 

som kämpat för en diagnos på sitt barn utan att få det, eller några som varit utsatta 

för att pedagoger velat sända ett barn för utredning för en diagnos men inte 

föräldrarna inte själva velat. Dock kan dessa frågor upplevas som relativt känsliga 

och personer med dessa erfarenheter kan lätt känna sig kränkta om man skulle 

kontakta dem individuellt - forskningsetiska principer kommer in här. Vidare hade vi 

önskat komma i kontakt med fler berörda flickor eller föräldrar till dessa, något som 

även det visade sig svårt. 

 

Att aktörerna valt att få beskriva sina erfarenheter på det sätt som känts bäst för dem 

gör att det förhoppningsvis blir så sanningsenligt som möjligt. Vi valde detta för att 

personerna skulle vilja och framförallt våga delta. Att berätta om en svår situation 

vid en träff kan vara svårt, därför fanns möjligheten till att skriva ner sina 

erfarenheter utan att vare sig vi eller dem fick någon uppfattning om varandra i 

person. Vi fick bra gensvar genom detta arbetssätt. Vårt val av stödfrågor under både 

de muntliga intervjuerna och de skriftliga enkäterna upplever vi har varit bra för både 

de berörda aktörerna och även för oss skribenter. Aktörerna har fått berätta sin 

historia men har alltid haft stödfrågor att bygga sin historia på, vilket kan underlätta. 

 

Neuropsykiatriska diagnoser är ett hett omdiskuterat område vilket gör att det idag 

finns många åsikter, tankar och erfarenheter om och av det. Vi valde intervjuer som 

metod och har därför fått begränsa antalet medverkande. Hade vi valt enbart enkäter 

hade vi eventuellt fått fram bredare eller mer varierande material, men det vi 

eftersökte var en djupare förståelse - något som vi upplever att vi genom valda 

metoder också nått. Att läsa forskares uppfattningar om för- och nackdelar ger en 

god grundförståelse förankrad i vetenskapen, men den riktiga förståelsen, den som så 

många medverkande gett uttryck för i vår studie, fick först genom att ha samlat in 

empiri från verkliga, berörda människor som upplevt följderna i praktiken. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – frågor till pedagoger 

 

 

• Vad har du för erfarenheter kring diagnostisering? 

• Har du medverkat vid någon utredning av en neuropsykiatrisk diagnos? 

• Hur tycker du att samarbetet med föräldrar har skett? 

• Ger det de resultaten som du har förväntat dig? 

• Vad gör ni annorlunda när ett barn har fått en diagnos? 

• Känner du att det behövs en diagnos för att få de resurser behövs? 

• Vilka föredelar respektive nackdelar ser du med att sätta en diagnos? 

• Vad är din helhetsuppfattning kring diagnostisering? 
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Bilaga 2 – Brev till föräldrar 

 

Hej! 

 

Detta mail går ut till flera förskolor och förskoleklasser i XXX kommun.  

 

Vi är två studenter som går sista terminen på lärarutbildningen, Linnéuniversitetet. 

Vi ska skriva en C-uppsats som handlar om barn med neuropsykiatriska diagnoser 

(det vill säga ADHD, DAMP, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom). 

Vi kommer att intervjua föräldrar som har barn som har fått en diagnos men även 

föräldrar som känner sig berörda av ämnet - kanske vill någon annan att barnet ska 

ha en diagnos men ni motsäger er detta. Vårt syfte är att belysa för- och nackdelarna 

med att få eller icke få en neuropsykiatrisk diagnos.  

 

För att vi ska kunna få så mycket relevant fakta som möjligt ber vi er om hjälp. Vi 

behöver personer som känner sig berörda av ämnet och som vill dela med sig av sina 

erfarenheter. Ni är anonyma och kan antingen träffa oss eller bara skriva ner era 

erfarenheter och maila till oss.  

 

Känner du dig berörd av ämnet? Maila då till oss senast måndag 26/11 och berätta 

kort om dina erfarenheter, sedan hör vi av oss och stämmer av hur just du vill dela 

med dig.  

 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Hansen och Claudia Richert 

 

Våra mailadresser:  

Elin: XXX@XXX.se 

Claudia: XXX@XXX.se 
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Bilaga 3 – Stödfrågor till föräldrar 

 

 Hur gick det till när ditt barn utreddes för en diagnos? Vems initiativ var det, 

ditt som förälders eller förskolans/skolans? Hur lång tid tog utredningen? 

 

 Hur har diagnosen påverkat ditt barns skolgång? Mer hjälp och resurser? 

Ingen förändring? 

 

 Vilka för- och nackdelar ser du som förälder med att sätta neuropsykiatriska 

diagnoser? Har du både positiva och negativa erfarenheter? 

 

 Hur upplever du att den allmänna kunskapen om neuropsykiatriska diagnoser 

ser ut? Har du som förälder stött på motstånd eller oförståelse när det gäller 

diagnoser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


