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Vårt syfte med studien är att undersöka vad nio lärare inom förskola/förskoleklass och 

grundskolans tidigare år anser om att barn/elever diagnostiseras med ADHD. 

Vår undersökning kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser lärarna med att barn/elever diagnostiseras med ADHD? 

 Vilka är det enligt lärarna som gynnas av en ställd diagnos, barnet/eleven, lärarna eller 

föräldrarna? 

 På vilket sätt skiljer sig åsikterna mellan lärare i förskolan, förskoleklassen och grundskolans 

tidigare år gällande diagnostisering? 

Vi har genomfört intervjuer med nio lärare som är verksamma inom olika åldrar. Resultatet av 

vår studie visar att lärarna överlag är kritiska till en diagnos, däremot menar de att om 

barnet/eleven visar starka symptom är en diagnos nödvändig för att barnet/eleven ska få rätt 

hjälp och stöd. Frågan om när en diagnos bör ställas skiljer sig mellan lärarna i förskolan/ 

förskoleklassen och grundskollärarna. Lärarna i förskolan/förskoleklassen menar att en diagnos 

inte bör ställas förrän i skolan medan lärarna i grundskolans tidigare år hävdar att en diagnos 

bör ställas så tidigt som möjligt. Resultatet pekar på att det finns både fördelar och nackdelar 

med en diagnos utifrån ett barnperspektiv, föräldraperspektiv och pedagogiskt perspektiv. 
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1. Inledning  

 

Vissa hävdar att vi bör diagnostisera alla barn som visar störningar av olika slag och fastställa 

vad de har för typ av störningar för att kunna ge dem rätt behandling. Andra menar att vi bör 

undvika att diagnostisera då det leder till en ökad stigmatisering av barn och unga. Åter andra 

menar att även om vi diagnostiserar blir vi inte klokare i frågan om vilken behandling som 

skall ges. Detta är ett citat från Statens Institutionsstyrelse rapport år 2002 (Hallerstedt 2006 

s.8). 

 

Handledaren suckar… ”ja, vi har ju en lite spretig barngrupp i år… Vi har minst två killar som 

absolut behöver en diagnos i ADHD!” Detta är ett exempel på uttalande som vi har stött på under 

våra verksamhetsförlagda utbildnings-perioder under vår tid på HLK (Högskolan för lärande och 

kommunikation). En frustrerad eller modfälld handledare, som haft barn som enligt deras mening 

”absolut skulle behöva diagnostiseras...” 

Detta har lett till mycket reflektioner och diskussioner oss emellan. Varför diagnostiseras inte 

dessa barn om det är så viktigt? Vad skulle diagnosen betyda för dem? För läraren? För deras 

föräldrar?  Hur skulle situationen förändras för dem? Skulle de behandlas annorlunda eller få ett 

annat bemötande om de fick diagnosen?  

Vi har under vår utbildning läst lite specialpedagogik och tycker att det är väldigt intressant. Vi 

har försökt att fördjupa oss i ämnet och vi upptäckte ganska snabbt vilket aktuellt ämne det är och 

vilken het debatt som har skapat i Sverige. I media pågår ett krig mellan olika forskare. I Dagens 

Nyheter (2003-06-07) skriver Per Snaprud om det krig som äger rum mellan sociologen Eva 

Kärvfe och barnpsykiatrikern Christopher Gillberg. Striden mellan de här två forskarna fortgår 

hela tiden i debattartiklar, domstolar och ända upp i regeringsrätten. Eva Kärvfe har fått stämpeln 

som en flummig forskare medan Christopher Gillberg har blivit den biolog som vill ge droger till 

barn.  

När vi läser om den heta debatten som pågår kan vi inte låta bli att undra hur verkligheten på 

skolorna egentligen ser ut. Vad säger lärarna som faktiskt är de som möter de här barnen och den 

här problematiken varje dag ute på skolorna? De här funderingarna blev grunden för vår studie.  
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2. Bakgrund 

Vi kommer i detta kapitel först att redovisa vad ADHD är och även sätta in det i ett historiskt 

perspektiv. Vi kommer också att redovisa tidigare forskning som gjorts om ADHD och 

diagnostisering med utgångspunkt: fördelar och nackdelar med en diagnos. Detta görs utifrån ett 

föräldraperspektiv, pedagogiskt perspektiv och barnperspektiv. Slutligen kommer vi att ta upp 

när en diagnos bör ställas. Det kommer att framgå i kapitlet att det finns skilda meningar och 

åsikter bland forskarna vad det gäller diagnostisering.   

 
2.1  Vad är ADHD? 

Frågan om vad ADHD är blir inte helt lätt att besvara. En del forskare med Gillberg (2005) i 

spetsen hävdar att ADHD är en hjärnskada och att det är så många som ett barn i varje klass som 

har det. Medan andra forskare, däribland Kärvfe (2001), hävdar att ADHD inte existerar. 

 

Bokstäverna i ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en 

uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet. Tidigare hette det MBD (minimal brain 

dysfunktion). Man gick senare över till att kalla det ADHD internationellt, medan en nordisk 

expertgrupp beslutade att döpa om det till DAMP (deficits in attention, motor control and 

perception). Det inkluderar störning i uppmärksamhet, hyperaktivitet, motorik samt perception. 

På senare år har dock den internationella beteckningen ADHD blivit allt vanligare i Sverige. 

ADHD är med andra ord något ”smalare” än DAMP eftersom den inte tar hänsyn till personens 

motorik eller perception (Axengrip & Axengrip, 2001). ADHD går inte att bota, men genom 

kunskap och insikt kan svårigheterna bli mindre. ADHD yttrar sig olika på olika personer och 

även i olika perioder i livet och i olika miljöer (Kadesjö, 2007; Wormnäs, 2001). 

 

Enligt Gillberg (2005)  har 4-8 procent av alla skolbarn ADHD. Orsakerna till ADHD är i 40-70 

procent ärftliga, men ibland handlar det om en tidig hjärnskada på grund av högfebrila 

infektioner, medicinering, rökning, alkoholintag under graviditeten eller mycket för tidig 

förlossning. Vidare hävdar Gillberg (2005) att barns psykiska hälsa i västvärlden har försämrats 

de senaste decennierna. Detta beror till stor del på att det finns mindre tid till barnen och att fler 

och fler familjer är dysfunktionella. Alla barn har ett behov av att bli sedda och att vara speciella. 

Många barn med ADHD kommer från socialt lägre grupper och detta visar på att även den sociala 
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hälsan kan leda till psykiska problem.  

 

Beckman & Fernell (2004) beskriver tre undergrupper inom ADHD. Den första innefattar ADHD 

med primär orsak överaktivitet/impulsivitet (HD), den andra innefattar ADHD med primär orsak 

uppmärksamhetssvårigheter (AD) och den tredje innefattar ADHD av kombinerad typ. 

 

Enligt Wessman (2003) är några av de vanliga symptomen på ADHD motorisk klumpighet, 

osäkra, överdrivna rörelser, brister i kropps-, rums- och riktningsuppfattningen. Barn med ADHD 

är ofta rastlösa och har svårt att sitta stilla och koncentrera sig. De har en oförmåga att ta emot 

och bearbeta olika sinnesintryck. I Beckman & Fernell (2004) beskrivs även symptom som 

koncentrationssvårigheter, överaktivitet, impulsivitet, svårigheter att planera och organisera. Hos 

människor med ADHD är vissa kognitiva funktioner i hjärnan, som rör arbetsminnet, nedsatta. 

Detta leder till att det blir svårt att bearbeta intryck och ta instruktioner och så vidare. Men 

författaren påvisar att det finns en stor variation mellan personer, tider och miljöer. Wormnäs 

(2001) skriver att symptomen på ADHD ofta varierar med tiden. I förskoleåldern är barn med 

ADHD ofta mycket överaktiva, de klättrar, kryper, har svårt att sitta stilla, har humörsvängningar 

och kan få häftiga utbrott. De är nyfikna och äventyrslystna, men har svårt med kamratrelationer 

och behöver mycket tillsyn. I skolåldern ändras kraven på barnen, det krävs planering och 

ordning. Barnen måste kunna sitta stilla och arbeta och i dagens skola har eleven mycket ansvar 

för sitt eget lärande. Allt detta är svårt för elever med ADHD. Många får även problem med att 

behärska känslor, kamratrelationer, att ta i tu med saker och de kör lätt fast. Symptomen på 

ADHD växer inte bort i ungdomsåren men de blir i alla fall mindre påtagliga. Det blir vanligare 

med en slags “inre” rastlöshet. Många är otåliga, tröttnar lätt på saker, har svårt att planera, 

organisera och har dålig tidsuppfattning. 

 

2.2  Att diagnostisera ADHD 
 

Diagnosen ADHD ställs av neuropsykiatriska team med läkare, neuropsykologer, psykologer 

samt med information från skola, förskola, föräldrar och barnet i fråga (Axengrip & Axengrip, 

2001). 

 

DSM-VI (se Bilaga 1) är en diagnosmanual från USA som bygger på flera olika kriterier och som 
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neuropsykiatriska team främst använder sig av när de diagnostiserar barn här i Sverige. 

Manualerna omarbetas hela tiden i takt med att det sker en snabb utveckling vad det gäller 

kunskap inom nästan alla medicinområden. Manualerna som har med ADHD att göra bygger på 

symptom som att barnet måste ha påtagliga besvär och svårigheter. Barnet ska skilja sig från vad 

som förväntas av ett barn i den åldern. Problemen ska också uppfattas i minst två olika typer av 

miljöer, till exempel i barnets hemmiljö och i skolmiljön. Man måste försäkra sig om att de här 

svårigheterna inte beror på att det hänt något i barnets liv som är tillfälligt och som då kan ha 

framkallat de här svårigheterna. Barnets symptom måste ha pågått under minst sex månader, och 

ska ha startat i barnets tidiga år (Kadesjö, 2007; Wormnäs, 2001). 

 

2.3 Fördelar och nackdelar med en diagnos 
 
Forskarnas åsikter huruvida en diagnos är positiv eller negativ för ett barn skiljer sig markant. 

Johannisson (2006) är skeptisk till diagnostisering av barn och menar att diagnoser av olika slag 

föds, gör karriär och dör ut hela tiden. Vad som är sjukt, friskt, normalt eller icke normalt 

förändras ständigt. De hör ihop med kulturen i olika tider och samhällen och dess värderingar. En 

sjukdom finns inte förrän man kommer överens om det och bekräftar den genom att ge den ett 

namn. Diagnosen gör sjukdomen verklig, den har makt. Den avlastar individen från ångest och 

ansvar och skänker tröst och ekonomiska resurser, men även utanförskap. När diagnosen väl 

finns drar den till sig individer som har symptomen och säger hur de skall uppfatta sig själva och 

hur samhället skall uppfatta honom eller henne. Individen ”blir” diagnosen. De som förr var 

stökiga och bråkiga har nu blivit ADHD fall. Den negativa sidan av diagnosen är att den helt 

skymmer blicken för andra förklaringar, den skapar sjukdomsidentiteter och utrymmet för att 

vara normal krymper. Även Brante (2006) menar att många sjukdomskategorier hela tiden 

uppstår och försvinner och är kritisk mot ADHD- diagnosens vetenskapliga halt. Han påpekar att 

ingen har lyckts hitta några neuropsykologiska grunder till att ADHD är ett ”fel” i hjärnan. Han 

får här medhåll av Kärfve (2001) som även menar att dessa aktiva och okoncentrerade barn alltid 

har funnits i skolan. Förut har vi inte fäst så stor uppmärksamhet vid dem och att uppförandet 

beror mer på miljön runt barnet än en störning i hjärnan. Istället för att sätta diagnoser på barn 

måste vi behöva dem, ge dem tid, tålamod, tillit, gemenskap och skapa en bra miljö runt dem. 

Hon menar även att läkemedelsindustrin har stora möjligheter att styra forskning och vad som 

publiceras i ämnet. Det förekommer mycket manipulation för att till exempel få läkemedel att 
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framstå som ofarliga. Axengrip & Axengrip (2001) hävdar däremot att en diagnos i grunden alltid 

är positiv. Den ger en förklaring till svårigheterna och är en grundläggande förutsättning för att 

omgivningen skall kunna anpassa miljön till individen och dess behov. En diagnos är inte en 

negativ stämpel, en diagnos är alltid bättre än att barnet ständigt feltolkas och ”straffas” av 

omgivningen för sitt beteende. Den bjuder på möjligheter, förståelse och en chans för 

omgivningen att anpassas. Kärvfe (2001) å andra sidan menar att diagnosen tar ifrån barnet dess 

normalitet och självförtroende. En diagnos kan aldrig leda till en bra självbild den kan snarare 

leda till att hela familjens eventuella problem skylls på barnet.  

 

Gillberg (2005) håller inte med utan hävdar att diagnosen ofta är en förutsättning för rätt 

behandling. Att bara prata om ett problem utan att ha en term för det leder nästan aldrig någon 

vart. Han menar att det hade varit optimalt att screena femåringar för att snabbt och tidigt hitta 

dem som behöver en diagnos. Screena är en slags undersökning som görs för att upptäcka barn 

med ADHD och diagnostisera dem. Detta är inte att peka ut vissa barn, dessa barn är nämligen 

redan utpekade av sin omgivning som dumma och stökiga. Diagnosen leder aldrig till en 

försämring, utan den ger hopp om förståelse och förklaring. 

 

Kärfve (2006) anser att dagens diagnostiska system påminner om 1800-talets syn på människan 

där ärftlighet styr mänskliga handlingar mer än sociala och kulturella faktorer. Det finns i Sverige 

en medicinsk expertis som har som uppgift att hitta biologiska fel och brister hos barn. Dessa fel 

och brister har vaga gränser, olika diagnoser går in i varandra och det har ännu inte hittats några 

biologiska kriterier för ADHD. Sedan ställs det lägre krav på de diagnostiserade, de får till 

exempel läsa färre skolämnen i skolan vilket leder till att de aldrig kan komma ur handikappet. 

En felaktigt ställd diagnos går aldrig att korrigera. Axengrip & Axengrip (2001) menar däremot 

att en diagnos är viktig för att många av de barn som aldrig får en diagnos och rätt stöd riskerar 

att hamna i missbruk, kriminalitet och bli socialt uteslutna. Ställs däremot en diagnos kan snabbt 

stödåtgärder sättas in som både gynnar barnet och blir billigare för samhället i ett 

långtidsperspektiv. Kärfve (2006) är kritisk till den hjälp och de stöd som har utlovats till dessa 

barn. Hon menar att stödet och hjälpen inte har någon bevisad effekt och särplaceringen leder till 

utanförskap. Föräldrarna till dessa barn tror att de har hamnat i trygga händer medan diagnosen 

kan bli självuppfyllande för barnen. Läkemedelsindustrin å andra sidan går med stora vinster. 
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Gillberg (2005) menar att diagnosen i sig är behandling då den ger insikt och förståelse för 

individen själv och omgivningen. 

 

2.4 Föräldraperspektiv 
 
Även i frågan om hur föräldrarna påverkas av en diagnos går forskarnas åsikter isär. Kärfve 

(2001) menar att en diagnos framkallar skam hos föräldrarna och ger dem skuldkänslor. Medan 

Gillberg (2005) hävdar att föräldrarnas oro som ofta finns kan stillas tack vare en diagnos.  

 

Enligt Céwe (2003) kan det vara en chock för föräldrarna att få ett barn som avviker från vad som 

anses vara normalt, detta följt av ett sorgearbete och sedan förståelse för barnet och andra i 

samma situation. Det är ett stort arbete att både hjälpa barnet och själva acceptera situationen. 

Ofta krävs det mycket läsning och ibland utbildning, terapi och psykologisk hjälp. Axengrip & 

Axengrip (2001) menar att diagnosen kan bli en stor lättnad för föräldrarna och kan vara mycket 

värdefull då de innan kan ha känt en stor press från omgivningen och att barnets svårigheter 

skulle bero på brister i deras uppfostran. Förståelsen som diagnosen för med sig kan både lindra 

föräldrarnas skuldkänslor och underlätta relationen till barnet. Innan diagnosen har många 

föräldrar försökt uppfostra bort symptomen hos sina barn, utan resultat. Det är kunskap och andra 

metoder de behöver. Kärfve (2001) menar däremot att det är ett hot mot vårt samhälle och hela 

demokratin när vi inte längre anser att vanliga medborgare kan uppfostra sina egna barn. Kadesjö 

(2007) ser det istället som en fördel att föräldrar, som har barn med en diagnos, kan få stöd från 

andra vuxna som också har barn med diagnos. Han menar också att de vuxna lättare kan skaffa 

sig kunskap inom området när de vet bakgrunden till barnets svårigheter, vilket i sin tur kan 

underlätta kommunikationen och samarbetet mellan pedagogen och föräldrarna. Axengrip & 

Axengrip (2001) påpekar även att en diagnos är viktig för att föräldrarna då kan söka ekonomiskt 

stöd i form av vårdbidrag, handikappsersättning, sjukbidrag, avlösningsservice och kontaktfamilj. 

Hellström (2003) hävdar dock att självkänslan hos föräldrarna kan rubbas om de hela tiden 

omges av vårdproffs som vill ta hand om ens barn. Gillberg (2005) är av en annan åsikt och är 

positivt inställd till en diagnos. Han beskriver hur barn och föräldrar påverkar varandra på många 

olika sätt. Han menar att om ett barn inte diagnostiseras kan förhållandena inom en familj kantas 

av negativa attityder. Detta gäller även om skolan är omedveten om anledningen till barnets 
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beteende. För barnet betyder detta förutom en dålig relation till sina familjemedlemmar, lärare 

och klasskamrater även dåligt självförtroende och risk för depression. Den onda cirkel som lätt 

uppstår kan brytas med hjälp av en diagnos och eventuellt medicinering. Även Kadesjö (2004) 

beskriver att föräldrarnas negativa beteende mot barn med ADHD ofta är en konsekvens av 

barnets beteendeproblem. Att barnet får en diagnos och eventuellt medicinering och att 

föräldrarna får utbildning kan förändra denna onda cirkel och lätta föräldrarnas skuldkänslor. 

Kärfve (2001) håller inte alls med, hon menar att neuropsykiatrin för en kamp om våra själar. De 

försöker mana fram skuldkänslor och skam hos föräldrar och får dem att anklaga sig själva för 

barnens problem. För att sedan lindra allt med en diagnos som leder till skuldfrihet, medicinering 

med amfetamin och vårdbidrag. Föräldrarna blir i denna process inkompetentförklarade och går 

miste om ansvaret för sitt barns uppfostran. Gillberg (2005) menar att många föräldrar till barn 

med ADHD beskriver diagnosen som värdefull då den bekräftar och stillar en oro som länge 

funnits där. Skuldkänslorna avtar och föräldrarna kan istället för att skälla och gråta lägga tid och 

energi på att hjälpa och förstå barnet. Den spända relationen mellan skolan och hemmet kan bli 

bättre än innan och attityden förändras. Även om problemen finns kvar så kan många sekundära 

komplikationer som sociala störningar och depression förhindras.  

 

2.5 Pedagogiskt perspektiv 
 
En skola för alla betyder mer än bara resurser och åtgärdsprogram för de som behöver extra stöd. 

Det handlar om förhållningssätt, samspel, kontakt och kunskap (Serrebo, 2003). Det är även 

viktigt att miljön anpassas till barnet och att personalen har kunskap och förståelse för 

funktionshindret (Utholm, 2003). Kadesjö (2004) skriver att lärarnas negativa beteende mot barn 

med ADHD ofta är en konsekvens av barnets beteendeproblem. Att barnet får en diagnos och 

eventuellt medicinering och att lärarna får utbildning kan förändra denna onda cirkel. Vidare 

menar Gillberg (2005) att om barnet inte diagnostiseras och man gör klart för vad som ligger 

bakom svårigheterna kan problem uppstå mellan lärare och föräldrar. Där föräldrarna inte tycker 

att läraren visar någon förståelse för barnet, medan läraren tycker att föräldrarna har misslyckats i 

sin uppfostran. På så vis hamnar barnet, som redan hade svårigheter innan, mitt i en 

prestigekamp. Kärfve (2001) å andra sidan menar att en diagnos i detta fall mildrar 

misstänksamheten mellan föräldrar och pedagoger, men den gör det genom att peka ut barnet. 

Båda parterna bli ansvarsbefriade och slipper skulden, medan barnet står i mitten med dålig 
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självbild och ett utpekat fel. Hon hävdar vidare att det många gånger är bristen på motivation som 

leder till svårigheter med koncentration och uppmärksamhet i skolan. Istället för att peka ut vissa 

barn och segregera dem borde man granska undervisningen och fråga sig varför så många elever 

inte klarar den. Gillberg (2005) är av en annan uppfattning och menar att det bästa hade varit om 

elever med ADHD kan få gå i en liten grupp. Till exempel tillsammans med andra elever med 

samma diagnos då de har svårt att arbeta och få ut något av undervisningen i en stor klass. 

 

2.6 Barnperspektiv 

Både pojkar och flickor som växer upp med ADHD utan att få en diagnos och behandling 

misslyckas oftare än andra i socialiseringsprocessen upp till vuxenlivet. Även risken för missbruk 

och kriminalitet ökar. Det är viktigt att förebygga problemen, minska risken för konflikter och 

misslyckanden och medicinera barnen vid behov (Levander & Rasmussen, 2004). Däremot 

menar Hellström (2003) att vad barn med svårigheter behöver kan vara att just slippa alla 

åtgärder, behandlingar, och träning och bara få vara normala. Enligt Kadesjö (2007) kan några av 

fördelarna med en diagnos vara att barnet får känna en tillhörighet till en grupp, det finns fler som 

är som jag. Barnet får också genom en diagnos en chans till att försöka lära sig att förstå sig själv. 

Barnet får då lära sig vem det är och vilka som är deras styrkor och svårigheter. Kärfve (2001) är 

mycket kritisk till att förståelsen kan vara något positivt för barnet. Hon anser att förståelsen om 

att man har ett funktionshinder, ett fel i hjärnan, snarare är negativt. Även Kadesjö (2007) kan se 

en nackdel med en diagnos. Han menar att det lätt kan bli att omgivningen bortser från de stora 

individuella skillnaderna som faktiskt finns hos de här barnen. Barn med samma diagnos är 

absolut inte likadana och bör också behandlas utifrån att de är olika. Det är viktigt att komma 

ihåg att barnens svårigheter eller problem utvecklas och förändras i och med barnets utveckling. 

 

Gillberg (2005) skriver att det går att leva ett bra liv med ADHD, men förutsättningen är en riktig 

diagnostisering som leder till förståelse och rätt åtgärder. Diagnosen bör sättas så tidigt som 

möjligt, gärna innan skolåldern. Om barnet inte får rätt hjälp kan det leda till överhängande, 

dagliga förnedringar då många inlärningsproblem med läsning, skrivning, matematik, tal samt 

motorik är vanligt förekommande hos barn med ADHD. Detta kan i sin tur leda till hat mot 

samhället samt andra psykiska problem som depression och anpassningssvårigheter senare i livet. 

Kärfve (2001) motsätter sig det som Gillberg (2005) skriver om att det går att leva ett bra liv med 
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ADHD förutsatt att man får en diagnos. Hon menar istället att problemet med en diagnos är att 

barnet som får den förutsätts ha ett fel på psyket. Miljön och omvärlden, som till exempel att 

skapa en lugn och tyst skolmiljö, spelar ingen roll. Vidare skriver hon att en diagnos aldrig kan 

leda till ett bra självförtroende. Det är precis som att säga till barnet “Du är dum i huvudet, du har 

en hjärnskada”. Detta är grova förolämpningar mot barnet och den enda hjälpen som erbjuds är 

specialundervisning som i sin tur enligt henne är segregation. När ett barn får en diagnos 

försvinner allt hopp om att vara normal. 

 

Kärfve (2001) är hård i sin kritik och sträcker sig så långt som att säga att en diagnos betyder 

social död. Den är inte förklarande för barnet, utan utpekande och leder till att omvärlden ser 

barnet som en sämre människa. Diagnosen är en etikett som säger att barnet har ett fel på hjärnan 

och aldrig kommer att kunna fungera normalt. Hon skriver även att barn som har en diagnos kan 

klara sig bra, diagnosen kan till och med kännas som en lättnad i början.  Men barnet kan aldrig 

bli ”normalt” igen, diagnosen står i vägen för det. Framtiden är förlorad. Hon är skeptisk till att 

kamratrelationerna skulle förbättras om barnet får en diagnos. Hon tror inte att någon vill leka 

med en jobbig unge, bara för att den har en bevisad funktionsstörning. 

 

2.7 När bör en diagnos ställas? 

Precis som åsikter huruvida diagnostisering är något positivt eller negativt går åsikterna bland 

forskarna isär gällande när en eventuell diagnos bör ställas. Wessman (2003) menar att det är 

viktigt att sätta en diagnos tidigt för att ge barnen en så bra start i livet som möjligt. Detta ger 

även föräldrar och pedagoger kunskap och förståelse för barnet och om vilka krav och 

förväntningar man bör och kan ställa. Gillberg (2005) tycker även att det skulle vara önskvärt att 

screena förskolebarn för att fånga upp dem som har ADHD innan skolstarten. Kärfve (2001) 

menar däremot att det är för tidigt att sätta en stämpel som dömer ut barnet från all möjlighet till 

anpassning redan vid 6 års ålder.  

 

2.8 Sammanfattning  

I bakgrunden har vi presenterat tidigare forskning som gjorts om ADHD och diagnostisering. Det 

står klart att forskarnas åsikter går isär gällande förekomsten av ADHD. Även gällande 

diagnosens fördelar och nackdelar, på vilket sätt en diagnos gynnar barnet och dess omgivning 
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samt när en diagnos bör ställas. 

 

Det framgår tydligt att det finns flera fördelar med att ställa en diagnos. Exempel på detta är att 

omgivningen kan få en förståelse får barnet och att det är en förutsättning för rätt behandling. 

Den kan lindra föräldrarnas skuldkänslor och relationen till barnet kan bli bättre. En diagnos kan 

även föra med sig ekonomisk hjälp och resurser. Det finns även nackdelar med en diagnos. Den 

kan till exempel ge barnet en stämpel som leder till särbehandling och utanförskap. Föräldrarna 

blir inkompetensförklarade och går miste om ansvaret för sina barns uppfostran. 

 

Både barnen/eleverna, föräldrarna och lärarna kan på olika sätt gynnas av en diagnos. Barnen och 

eleverna främst på grund av omgivningens förståelse och stöd. Föräldrarna för bekräftelsen att de 

inte är dåliga föräldrar eller har misslyckts i sin uppfostran och lärarna för de extra resurserna och 

vägledningen de kan få.  

 

Även i frågan om när en diagnos bör ställas går forskarnas åsikter isär. Vissa menar att alla 

femåringar bör screenas för att man snabbt och lätt skall kunna hitta och diagnostisera alla som 

behöver det. Medan andra menar att man bör vara så sparsam som möjligt med diagnoser absolut 

inte stämpla barn så tidigt som i förskoleåldern. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Som framgår av tidigare kapitel skiljer sig forskare och experters åsikter om diagnostisering.  

Vi undrar dock om detsamma gäller för lärare? 

Vårt syfte är därför att undersöka vad nio lärare inom förskola/förskoleklass och grundskolans 

tidigare år anser om att barn/elever diagnostiseras med ADHD. 

 

Vår undersökning kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser lärarna med att barn/elever diagnostiseras med 

ADHD? 

 Vilka är det enligt lärarna som gynnas av en ställd diagnos, barnet/eleven, pedagogerna 

eller föräldrarna? 

 På vilket sätt skiljer sig åsikterna mellan lärare i förskolan, förskoleklassen och 

grundskolans tidigare år gällande diagnostisering och när en diagnos bör ställas? 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vår datainsamlingsmetod, valet av urval samt hur vårt 

insamlade material bearbetats och analyserats. Studien bygger på intervjuer med lärare och deras 

uppfattningar och erfarenheter om diagnostisering av barn/elever med ADHD. Vårt insamlade 

material går inte att mätas med siffror utan beskrivs med ord, en sådan undersökningsmetod 

söker förståelse för olika fenomen och kallas enligt Bryman (2002) för en kvalitativ 

undersökning. Som vetenskapsteoretisk utgångspunkt har vi valt fenomenologin vilket 

Brinkmann & Kvale (2009) hävdar är vanligt i en kvalitativ undersökning. Författarna beskriver 

vidare fenomenologin som en filosofi som grundades av Edmund Husserl omkring 1900. 

Fenomenologin innefattade då medvetandet och upplevelsen, filosofin har sedan utvecklats av 

bland annat Jean-Paul Sartre och Martin Heidegger till att också innefatta den mänskliga 

livsvärlden och människans handlande. Fenomenologin strävar därför efter att förstå fenomen 

och beskriva världen som den upplevs av aktörerna. Vi har valt att använda oss av vissa delar 

från fenomenologin eftersom vi med vår studie vill ta reda på lärarnas erfarenheter, tankar och 

åsikter om diagnostisering av barn med ADHD. Brinkmann & Kvale (2009) menar att 

fenomenologin fokuserar på att skapa en förståelse utifrån den kvalitativa forskningsintervjun 

genom undersökningspersonernas erfarenheter, förståelse och upplevelser. Vidare menar 

författarna att fenomenologin bygger på en halvstrukturerad intervju som varken är ett vanligt 

vardagssamtal eller ett strukturerat frågeformulär. Det går att utgå från en intervjuguide som 

innehåller förslag till frågor och öppna frågor. Materialet skrivs ut för att sedan analyseras. 

 

4.1 Datainsamling 

Som metod har vi valt att intervjua lärare. Målet var att ta reda på lärarnas egna åsikter och tankar 

kring diagnostisering av barn/elever med ADHD. Intervjupersonerna var både förskollärare, 

lärare i förskoleklass samt lärare i grundskolans tidigare år. Detta för att se om deras åsikter om 

diagnostisering och när en diagnos bör ställas skiljer sig.  

I Bryman (2002) redovisas vikten av att informera intervjupersonerna om intervjuns syfte och 

tillvägagångssätt. Vi valde därför att först muntligt ta kontakt med intervjupersonerna och sedan 

skicka ut ett informationsbrev som innehöll väsentlig information om intervjun och studien (se 

Bilaga 2). 

För att se om våra frågor gav svar på det vi ville undersöka genomfördes först en pilotstudie.  
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Vi använde oss av en intervjuguide (se Bilaga 3) med öppna frågor, detta ledde till att 

intervjuerna tedde sig mer som ett samtal, men den innehöll en medvetenhet från intervjuarens 

sida och alla frågor hade ett klart syfte. Ett medvetet val som gjordes var att inte dela ut frågor 

innan intervjun, detta för att få så spontana svar som möjligt. Intervjuerna genomfördes i en lugn 

och avslappnad miljö och vi kände att vi fick ett stort utrymme för att ställa följdfrågor. Under 

samtalen har intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser framkommit vilket enligt 

Brinkmann & Kvale (2009) är utmärkande för en fenomenologisk intervju.  

För att undvika att feltolka och missa att få med viktig information från intervjupersonerna valde 

vi som Bryman (2002) rekommenderar att spela in alla våra intervjuer på bandspelare. Det finns 

dock en risk med att använda bandspelare då det kan göra att intervjupersonerna blir osäkra och 

därmed inte vågar prata lika fritt.  

 

När vi hade genomfört nio intervjuer framkom det inte någon ny data, detta kan enligt Brinkmann 

& Kvale (2009) tolkas som att materialet är mättat. Vid denna punkt avslutades intervjuandet. 

 

4.1.1 Urval 

Vi har valt att använda oss av bekvämlighetsurval detta beskriver Bryman (2002) är när forskaren 

väljer att intervjua personer som finns tillgängliga vid tillfället för studien. Vi valde att ta kontakt 

med lärare från tidigare VFU-platser. Tre förskollärare, tre lärare i förskoleklass och tre lärare i 

grundskolans tidigare år valdes ut. Lärarna var verksamma på fyra olika skolor/förskolor. Urvalet 

blev på detta sätt för att vi ville se om det skiljde sig i åsikter och erfarenheter mellan lärare i 

olika årskurser. Lärarna som tillfrågades hade varit verksamma i en längre tid, cirka 15 år. 

Eftersom studien utgår från fenomenologin som söker intervjupersonernas erfarenheter och 

upplevelser tänkte vi att de som varit verksamma en längre tid kan ha mer att bidra med.  

  
4.2  Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra forskningsetiska huvudkrav som man bör ta hänsyn 

till inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen. Det första är 

informationskravet. Det här kravet innebär att forskaren måste informera intervjupersonerna om 

forskningens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet, som innebär att alla som medverkar i 

undersökningen gör detta helt frivilligt och kan när som helst avsluta sin medverkan. Det tredje 
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kravet som är konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter om de medverkande i 

studien är och förblir konfidentiella och att de förvaras så att obehöriga ej kommer att kunna ta 

del av dessa. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet detta innefattar att uppgifter som 

samlats in endast får användas i forskningssyfte. 

 

Vi har under hela studiens gång arbetat utifrån de forskningsetiska kraven. I det ovannämnda 

informationsbrevet informerades alla intervjupersonerna om vårt syfte med studien. De blev även 

upplysta om att alla intervjuer kommer att spelas in på bandspelare och att de också kommer att 

avidentifieras samt att allt material endast kommer att användas i forskningssyfte. Vi informerade 

också de intervjuade att de deltar helt frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan, och om det skulle dyka upp frågor som de av någon anledning inte vill svara på så 

har de rätt att låta bli.  

 
4.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet beskriver hur pass tillförlitligt det insamlade datamaterialet är. Meningen är att 

samma undersökning ska ge i stort sätt samma resultat vid en upprepad undersökning av andra 

forskare. All data ska även sparas och vara tillgänglig för granskning (Von Tetzchner, 2005). Vi 

är dock medvetna om att resultatet inte kan generaliseras till en hel population eftersom det har 

gjorts ett bekvämlighetsurval av endast nio lärare. Detta är inte ett problem enligt oss eftersom 

vårt syfte inte var att få fram ett resultat som kunde generaliseras till en hel population utan syfte 

var att söka förståelse för ämnet utifrån variationerna i lärarnas uppfattningar.  

Med validitet avses resultatets giltighet. Enligt Von Tetzchner (2005) avser det om man har mätt 

det man hade för avsikt att mäta och om frågor som ställts har besvarats. Brinkmann & Kvale 

(2009) beskriver validitet som sanningen i materialet. Innan vi började med våra intervjuer 

genomfördes en pilotintervju. Vi analyserade den och kom fram till att den gav svar på de frågor 

vi ställt. Även de andra intervjuerna som genomfördes visade sig svara på våra frågeställningar 

och vi ansåg dem vara av god validitet.  
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4.4  Analysmetod 

När intervjuerna var klara transkriberades dem och sedan påbörjades vår analys, vilket enligt 

Brinkmann & Kvale (2009) är det vanligaste sättet att bearbeta materialet inom fenomenologin. 

Vi har under analysen utgått till viss del från grounded theory som Bryman (2002) beskriver som 

den vanligaste metoden när man analyserar kvalitativ data. Inom grounded theory finns det 

många olika inriktningar, några utmärkande drag är att datamaterialet som samlats in kodas. Det 

är en process där materialet bryts ner och delas in i kategorier och begrepp. Kategorierna formas 

utefter materialet och vanligtvis formas olika kodningsnivåer, ofta med en kärnkategori och andra 

mindre kategorier som kretsar kring den. En kärnkategori som uppkom i vårt arbete var 

”nackdelar med en diagnos” och kategorierna runt den blev ”nackdelar för barnet/eleven”, 

”nackdelar för föräldrarna” och ”nackdelar för lärarna”. Bryman (2002) skriver även att ett annat 

utmärkande drag är att forskaren går in förutsättningslöst i undersökningen för att det inte finns 

så mycket tidigare forskning inom det valda ämnet. Med anledning av att det finns en hel del 

tidigare forskning som gjorts inom vårt valda ämne har vi inte kunnat gå in förutsättningslöst i 

studien utan har endast låtit oss inspireras av grounded theory, och analyserat vårt material utifrån 

den. Vi försökte på så vis finna mönster och söka förståelse för lärarnas olika åsikter och 

erfarenheter av diagnostisering av barn/elever med ADHD. Det här var ett arbete som påbörjades 

redan när vi samlade in datamaterialet och som systematiskt fortsatt under hela 

forskningsprocessen. 
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5. Resultat  

Datamaterialet har samlats in genom nio intervjuer med lärare verksamma inom olika åldrar. Det 

fenomenografiska resultatet grundar sig på analyser av datamaterialet där vi kodat och 

kategoriserat lärarnas erfarenheter, åsikter och upplevelser. Detta enligt grounded theory. 

Därefter delade vi in det kodade materialet i fyra olika kategorier. Fördelar med en diagnos, 

Nackdelar med en diagnos, Vem gynnas av en diagnos? och När bör en diagnos ställas? Genom 

dessa kategoriseringar avser vi att svara på våra frågeställningar. Vi har i tabellen även tagit 

hänsyn till hur många barn/elever som lärarna har stött på som har haft eller som de ansett varit i 

behov av en diagnos. I tabellen benämns förskollärarna med F, lärarna i förskoleklassen med FK 

och lärarna i grundskolans tidigare år med G. 

 

Tabell 1: Kategoriseringar av datamaterialet 

Lärare: 
Antal barn lärarna stött 

på med en diagnos: Fördelar: Nackdelar: Vem gynnas? 

När bör en 

diagnos 

ställas? 

 F1 
En tjej som senare fått en 

diagnos 

Underlättar, 

Systemet kräver 

det för att få 

hjälp 

Alla barn 

behandlas lika, 

stämpel Alla involverade 

Vänta till 

barnet går i 

skolan 

 F2 
Ja, både de som behövt 

och har en diagnos 
 Förståelse, 

resurser 
Stämpel, 

segregation 
Föräldrarna, 

läraren 
Tidigast på 

syskonavd. 

 F3 En handfull 
Vägledning, 

kunskap Stämpel Alla involverade 
Möjligt redan i 

förskolan 

 FK4 

Några stycken som jag 

misstänkt, men ingen som 

haft en diagnos 
Förståelse, 

självförtroende 
Stämpel, sätta in 

barnet i ett fack Alla involverade 

Vänta till 

barnet går i 

skolan 

 FK5 
Nej det har jag faktiskt 

inte 
 Inga direkta 

fördelar 

Stämpel, 

missbrukar för 

att få resurs Skolan 

Vänta till 

barnet går i 

skolan 

 FK6 Jag har aldrig haft någon 
 Resurser, hjälp 

& stöd  Inga nackdelar 
Bör ej ha 

betydelse 

Vänta till 

barnet går i 

skolan 

 G7 
Jag har haft en men han 

hade ingen diagnos 
Hjälp, resurser, 

kostnadsfråga 
Inga direkta 

nackdelar 
Ingen som direkt 

gynnas 
Innan 

skolåldern 

 G8 
Jag har haft ett barn med 

diagnosen 
Rätt hjälp, 

förståelse Inga nackdelar 
Föräldrarna, 

läraren 
Innan 

skolåldern 

 G9 
Ingen med en diagnos 

men några jag misstänkt 
Resurser, 

förståelse 
Möjligtvis något 

att skylla på Eleven  
Innan 

skolåldern 
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5.1 Fördelar med en diagnos 

Det har framkommit att det finns fördelar med en diagnos enligt de tillfrågade lärarna. Vi har fått 

påpekande som till exempel att det underlättar en hel del för barnet och att diagnosen kan leda till 

positiv vägledning och handledning. F 3 nämner att kunskapen som en diagnos för med sig kan 

vara av stor betydelse. Många av de intervjuade lärarna är tveksamma till en diagnos men 

påpekar dock att om diagnosen kan garantera barnets stöd och hjälp så är de positiva till en 

diagnos. F 1 menar också att en diagnos är av vikt just för att systemet kräver det. Som framgår 

av tabell 1 ovan så menar de flesta av lärarna att det kan vara positivt med en diagnos just för att 

det förhoppningsvis leder till en slags förståelse hos omgivningen och detta kan underlätta 

kompisrelationerna. I och med en diagnos kan föräldrarna också få en större förståelse för barnets 

beteende och kan då lyckas ta hand om och hjälpa barnet på ett bra sätt. En lärare menar även att 

de elever som har väldigt utmärkande ADHD kan stämplas som stökiga och få väldigt dåligt 

självförtroende om de inte får en diagnos.   

 

Många av de här ADHD-barnen blir ju sänkta på vägen för de får inte förståelse bland 

kompisarna och får inte förståelse bland lärarna heller utan de är bara stökiga, så därför tror 

jag nog att de när de är så solklara fall av ADHD då tror jag att det är nog bra att få en 

diagnos. (FK 4) 

 

En annan positiv aspekt är de resurser och det ekonomiska stöd samt extra personal som kan 

gynna de här barnen om de får en diagnos. Barnet kan också själv lättare tackla situationen och 

sina svårigheter om de är medvetna om det. G 7 vidareutvecklar kostnadsfrågan och menar att:  

 

Det är ju ofta en kostnadsfråga, men jag tror att den kostnaden blir ännu större när de 

kommer ut i samhället och stökar runt och då kostar de ju ännu mer än om vi i skolan 

verkligen får de här pengarna och verkligen satsar på dem genom att de får en diagnos.  

Och sen kanske de får en assistent.   

 

Lärarna i grundskolans tidigare år är överlag mer positiva till en diagnos, och då speciellt när det 

gäller hjälp och resurser till eleverna. Förskollärarna är inte lika positiva men de menar att det 

som är positivt med en diagnos är att den kan ge omgivningen en förståelse för barnet. 
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5.2 Nackdelar med en diagnos 

Det har även framkommit att lärarna kan se vissa nackdelar med en diagnos. En lärare uttrycker 

en oro för att barnen blir placerade i ett fack. Det finns även en fara i att ställa en diagnos 

eftersom barnet utvecklas hela tiden och beteenden kan förändras med tiden.  

 

…alla barn kan ju inte sättas i samma diagnos det finns ju sidospår som kan vägas in och 

sådär. (F 1) 

 

Många av dem menar att diagnosen i sig inte kan hjälpa barnet och att det är viktigare att ha en 

bra och öppen dialog med sin chef, sina kollegor, specialpedagogen och barnets föräldrar.  

De menar också att diagnosen har varit något man har tagit till så fort man märkt att några eller 

något barn i klassen har varit lite struligt och stökigt. En annan menar att barnet stämplas ganska 

hårt i förtid genom att ställa en diagnos. FK 5 beskriver faran med att ställa en diagnos för tidigt: 

 

Jag är rädd för att om vi är tidiga med att sätta en diagnos så blir det så att då blir det ett sätt 

att presentera ett barn på. Här kommer jag med ett barn som har ADHD, och jag tycker inte 

att det är riktigt juste emot barnet. Det blir som en knapp i örat att sådan här är jag och då 

kanske jag lever upp till det.  

 

Det är istället viktigt att lägga ner mycket tid på de här barnen och diskutera hur lärarna i 

arbetslaget ska förhålla sig till de här barnen och skapa en bra miljö så kommer det att gå bra för 

dem. Några lärare ansåg även att det här med en diagnos kan missbrukas. En ställd diagnos 

resulterar ofta i en extra resurs till klassen och det är många lärare som känner att de ibland skulle 

behöva det. Det som då händer är att man som FK 5 säger, offrar barnet eftersom att han/hon inte 

behöver en diagnos egentligen. En annan negativ aspekt med en diagnos som F 2 påpekade var:  

 

Istället för att bli en del i gruppen, istället blir en del utanför gruppen, man blir 

särbehandlad.  

 

Ytterligare en negativ aspekt är när barnen/eleverna blir lite äldre och förstår att de kan utnyttja 

diagnosen, att de till exempel slipper delta i vissa aktiviteter bara för att de har en diagnos. De 

flesta anser att en diagnos endast är positiv i extrema fall av ADHD och att lärarna i övrigt bör 
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diskutera i arbetslaget och försöka anpassa miljön på bästa sätt för att barnet ska fungera i 

gruppen, detta för att undvika att stämpla barnen. Men även här skiljer sig förskollärarna från 

grundskollärarna åt. Förskollärarna ser över lag fler nackdelar och faror med diagnoser på barn.  

 

5.3  Vem gynnas av en diagnos? 

Vi har genomgående sett i våra intervjuer att både förskollärarna och lärarna menar att både 

barnet, föräldrarna och pedagogerna gynnas av en ställd diagnos.  

 

Förhoppningen är tänker jag att det kan ge en ökad förståelse för barnet med en diagnos… 

den kan också göra att man som förskollärare vet bättre hur man ska hantera problemen som 

kan finnas i och med detta. Och att man då också kan få hjälp från specialpedagog och 

stödlag och så vidare. Att man kan hitta flera resurser och hjälpmedel kan göra en oerhörd 

stor skillnad… och sedan för föräldrarnas skull så tänker jag också att det kan vara en 

underlättning att man vet att det handlar inte bara om en hopplös förälder… (F 2) 

 

Fem av lärarna uttrycker att föräldrarna gynnas av en diagnos genom att de känner en lättnad 

över att det inte är deras fel att barnet beter sig på ett visst sätt, de får en förståelse för barnets 

beteende. Lärarna säger att många gånger är det föräldrarna själva som ligger på för att få en 

utredning men i lika många fall sätter sig föräldrarna emot och vill inte ha någon utredning alls. 

Lärarna påpekar också att det är alltid föräldrarna som har sista ordet om det ska bli någon 

utredning. Därför är föräldrarnas inställning avgörande om det blir någon utredning 

överhuvudtaget. När det gäller barnen uttrycker fyra av lärarna att de gynnas och det främst av att 

omgivningen får en förståelse för deras beteende. En del av lärarna nämner att ett barn med 

ADHD som inte diagnostiserats lätt kan få en stämpel som stökiga och bråkiga om de inte får den 

hjälpen som de har rätt till.  

 

Även pedagogerna gynnas av en ställd diagnos, menar fem utav lärarna. Då de också kan känna 

en lättnad när de får veta vad problemet är. F 3 menar att pedagogerna även då kan få hjälp med 

att stötta och vägleda barnet, genom att använda sig av olika metoder och förändra sin miljö.  
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Om man känner att man ständigt misslyckas hela tiden, hur man än gör så känner man sig 

som en misslyckad lärare när man inte kan hjälpa dem. Och då är det klart att jag, jag hade 

nog inte behövt den där diagnosen, men det är ändå en bekräftelse på att han har problem, det 

är inte mitt fel. För konstigt nog fast man vet att det är det så känner man ju alltid en skuld på 

grund av att jag fixar inte detta. (G 8) 

 

En annan lärare menar att det är främst skolan som gynnas av diagnosen eftersom skolan 

skuldbefrias från sitt ansvar, eleven skuldbeläggs och på så sätt missgynnas av diagnosen. En 

förskollärare berättar att förr var det lite på modet att gör utredningar och diagnostisera 

barn/elever. Hon själv anser att diagnosen i sig inte ska ha någon betydelse för varken barnet, 

föräldrarna eller pedagogen då problemet kan vara en väldigt liten del av barnets personlighet 

men att man med en diagnos lätt bara ser den delen. Hon menar vidare att ju äldre barnet blir kan 

en diagnos bli mer betydelsefull då det kan vara en hjälp till att förstå sig själva och tackla sin 

situation. 

 

5.4  När bör en diagnos ställas? 
 

På frågan om när en diagnos ska ställas ansåg förskollärarna att det är viktigt att vara försiktig 

med en diagnos. De menade att man i första hand bör ta hjälp av barnavårdcentralen eller de 

andra i arbetslaget och även specialpedagogen då problemet kan bero på till exempel omognad. 

De anser alla att det är viktigt att uppmärksamma redan på förskolan om ett barn har problem, 

men samtidigt vara försiktig med själva diagnosen och kanske vänta till senare. Även lärarna i 

förskoleklassen ansåg att det var väldigt svårt att ställa en diagnos redan i förskoleklassen. De 

menar att det är bättre att vänta något år och se hur det går. De uttrycker också att de kan känna 

en viss press från låg- och mellanstadiet på att de borde signalera att allt kanske inte är som det 

ska. Alla var oroliga för att barnet sattes in i ett fack tidigt.  

 

Det är viktigt att du i ett arbetslag kommer på vad ungen behöver. Så måste du diskutera och 

hjälpa dem, men det gör man ju hela tiden… men just att man får den diagnosen och sätts in i 

det facket det är jag lite skeptisk till. (FK 5) 

 

Lärarna i förskoleklassen är precis som lärarna i förskolan måna om att uppmärksamma barnen 

om de har något särskilt behov, och de rapporterar det till skolan. Alla förskollärare utom en 
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ansåg att det inte är viktigt att ställa en diagnos redan i förskolan och att det framför allt kan vara 

svårt. Den förskollärare som var av annan åsikt menade att det kan vara bra om man redan startat 

processen i förskolan eftersom det är en lång process som ska gås igenom för att få en ställd 

diagnos. Hon menar också att då får skolan ett lite försprång och barnet kan få den hjälp det 

behöver tidigare. Alla de grundskollärare som vi intervjuat ansåg att en diagnos bör ställas innan 

barnet börjar skolan. De menar att ju tidigare det görs en utredning på barnet desto tidigare kan 

barnet få hjälp.  

 

Så önskar man ju att man skulle kunna… så långt ner i åldrarna som möjligt ge de här barnen 

den hjälp och det stöd de verkligen behöver. (G 7) 

 

Grundskollärarna menar att barn som skiljer sig i beteende från andra barn oftast har gjort det 

redan i förskolan. Det hade sparat mycket jobb och svårigheter om de hade fått en diagnos redan 

då.  

  

5.5  Sammanfattning 

Vi har i vårt resultat besvarat våra frågeställningar som är följande: 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser lärarna med att barn/elever diagnostiseras med 

ADHD? 

 Vilka är det enligt lärarna som gynnas av en ställd diagnos, barnet/eleven, pedagogerna 

eller föräldrarna? 

 På vilket sätt skiljer sig åsikterna mellan lärare i förskolan, förskoleklassen och 

grundskolans tidigare år gällande diagnostisering? 

Vi har delat in vårt datamaterial i fyra underrubriken, fördelar med en diagnos, nackdelar med en 

diagnos, vem gynnas av en diagnos? och när bör en diagnos ställas?  

Den första är vilka fördelar som framkommit med en diagnos. De fördelar som kommit fram är 

bland annat att en diagnos kan underlätta för barnet genom förståelse från omgivningen men 

också en förståelse för sig själv och sitt eget beteende. En ställd diagnos resulterar också ofta i att 

man får det ekonomiska stöd, resurser, hjälp och vägledning som barnet är i behov av.  

Vi har kunnat se att grundskollärarna är mer positiva till en diagnos än förskollärarna.  
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Nackdelar som vi fått fram kan vara att det finns oro för att barnet blir placerat i ett fack och 

stämplas som i sin tur leder till ett utanförskap.  Diagnosen i sig är ingen lösning utan det som är 

viktigt är att ha en dialog med sin chef, barnets föräldrar och specialpedagogen. Det har 

framkommit att det förekommit att lärare har använt sig av diagnosen för att få en resurs och 

hjälp till klassen. Förskollärarna är överlag mer skeptiska till diagnostisering av barn. 

 

Det har visat sig att alla inblandade på olika sätt gynnas av en diagnos. Barnet gynnas av en 

diagnos främst genom att de får förståelse för sitt beteende från omgivningen. Föräldrarna kan 

med hjälp av en diagnos känna lättnad och en skuldfrihet och även pedagogerna kan känna 

lättnad, och de kan få vägledning och hjälp. 

 

Förskollärarna menar att det är för tidigt att ställa en diagnos i förskolan. De menar att man borde 

prova andra metoder först och ta hjälp från specialpedagog och kanske också BVC. Även lärarna 

i förskoleklassen tyckte att det är svårt att sätta en diagnos så tidigt de är rädda för att ge barnet 

en negativ stämpel men de känner ofta en press från skolan. Lärarna i grundskolan är av annan 

åsikt de tycker att en diagnos bör ställas redan innan skolan. 
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer metoden samt vårt resultat att diskuteras. I resultatdiskussionen 

kommer vi att återkoppla vårt resultat till den tidigare forskningen. Som avslutning presenteras 

förslag till vidare forskning.   

 
6.1 Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att ta reda på lärarnas åsikter och erfarenheter kring diagnostisering av 

ADHD valde vi att använda oss av en kvalitativ undersökning. Vi bestämde oss för att använda 

oss av den fenomenografiska vetenskapsteorin. Detta eftersom det var lärarnas erfarenheter och 

upplevelser vi var ute efter. 

 

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval vilket betyder att respondenterna var lättillgängliga vid tillfället 

för studien. Ett bekvämlighetsurval kan inte representera en hel population men Bryman (2002) 

menar att det är vanligt vid en kvalitativ studie. Våra intervjupersoner var kontakter från våra 

verksamhetsförlagda utbildningar. Eftersom vår studie grundar sig på lärarnas erfarenheter och 

upplevelser valdes lärare som varit verksamma i minst 15 år ut. Tankar som väckts under tiden vi 

bearbetat vårt datamaterial är vad som hade hänt och om vårt resultat hade blivit annorlunda om 

urvalet gjorts på något annat sätt eller om vi använt oss av en annan metod. Vi anser dock inte att 

vårt resultat hade blivit särskilt annorlunda om nio andra lärare hade intervjuats, men däremot vet 

vi inte resultat hade blivit det samma om vi till exempel använt oss av en enkätundersökning. Vi 

anser att med en enkätundersökning kan det vara svårt att få fram utförliga svar om någons 

tankar, erfarenheter och upplevelser. Det finns ingen möjlighet till spontana följdfrågor och 

förklaringar. 

 

I början av studien genomfördes en pilotintervju detta för att se om frågorna svarade mot våra 

frågeställningar. Vid analysen av pilotintervjun upptäckte vi att frågorna gav många intressanta 

och relevanta svar. Vi valde att använda pilotintervjun i vår studie och anser att den har stärkt 

studiens tillförlitlighet och giltighet. Intervjupersonerna fick inte ta del av intervjuguiden i förväg, 

detta för att få så spontana svar som möjligt. Vi är övertygade om att detta påverkade vårt resultat 

positivt. Om frågorna delats ut i förväg tror vi att det kan ha funnits en risk att intervjupersonerna 



24 

läst på om ämnet. Då hade vi fått forskarnas åsikter och tankar och inte deras egna erfarenheter 

och åsikter som var det vi var ute efter.  

 

Alla intervjuer spelades in på bandspelare, detta för att det skulle underlätta vår bearbetning av 

datamaterialet, och för att vi tror att det kan vara lätt att glömma eller missa detaljer som kan visa 

sig vara viktiga för studiens resultat om det inte går att gå tillbaka och lyssna på intervjun igen. 

Vi upplevde båda två att när bandspelaren stängts av och intervjun avslutats så blev också lärarna 

mer avslappnade och öppna och fortsatte att berätta om sina erfarenheter och åsikter. Vi fann det 

tråkigt då detta material inte kunde användas i kommande analys. I efterhand har vi diskuterat om 

vi hade kunnat fråga lärarna efter intervjun om det gått bra att ta med det som sagts när 

bandspelaren stängts av. Det hade gett oss ytterligare material till vår forskning men samtidigt 

kändes det som att de frågor som ställts under intervjuerna blivit besvarade. Funderingar som 

uppkommit är om intervjuerna hade kunnat te sig annorlunda om vi hade valt att endast anteckna 

svaren och valt bort bandspelaren. Samtalet hade förmodligen blivit mer avslappnat, men risken 

är att många viktiga detaljer hade missats i samtalen om vi endast antecknat, då bara själva 

antecknandet kräver koncentration. Saker som kan verka oväsentliga vid själva intervjutillfället 

kan visa sig vara av stor vikt när datamaterialet analyseras. Vi anser därför att valet att använda 

bandspelare var rätt. 

 

Vi ser precis som Brinkmann & Kvale (2009) att det kan finnas ett problem med att en 

intervjuperson kan ge olika svar beroende på vem intervjuaren är. Vi vet inte om 

intervjupersonerna hade svarat likadant om frågorna hade ställts av till exempel av en 

specialpedagog eller en rektor. Hade frågorna ställts av en rektor eller specialpedagog hade 

förmodligen lärarna svarat som trott att de skulle svara. Att vi som intervjuat varit studenter har 

varit en styrka. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

På samma sätt som forskarnas åsikter går isär i frågan om diagnostisering av ADHD går även 

lärarnas åsikter isär. Vi har under studiens gång sett att många av lärarna har funnit både fördelar 

och nackdelar med en diagnos, men vi har också upplevt att de varit kluvna i frågan. Lärarna 

kunde finna många positiva saker med en diagnos där förståelsen för barnet, handledningen och 
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hjälpen man kan få samt resurser och ekonomiskt stöd var några av de centrala delarna. Detta är 

något som både Axengrip & Axengrip (2001) och Gillberg (2005) talar om. Ingen av lärarna 

ansåg att förståelsen kunde vara negativ på det sätt Kärfve (2001) uttrycker det. Däremot får hon 

medhåll av flera av lärarna i frågan om att en diagnos är utpekande och stämplar barnet. En av de 

intervjuade lärarna anser att en diagnos leder till segregation detta är något som Kärfve (2001) 

också skriver om, hon menar att en diagnos särbehandlar barnet. Förutom segregation och att 

diagnosen stämplar barnet har lärarna hittat få direkta nackdelar med diagnos. De flesta av lärarna 

är ändå kritiska till att det ställs en diagnos, förutom i extrema fall av ADHD. De tycker istället 

att det är viktigare att ha en dialog med kollegor och ledningen på skolan.  

 

Vi finner det intressant att lärarna har kunnat hitta många fler fördelar med en diagnos än 

nackdelar med tanke på att de inte haft särskilt många barn som de ansett varit i behov av en 

diagnos. Med tanke på detta är de precis som Gillberg (2005) positiva till en diagnos, men 

Gillberg menar också att det finns ungefär ett barn i varje klass som är i behov och skulle gynnas 

av en diagnos. Detta är något som inte stämmer med lärarnas erfarenheter och upplevelser, då de 

under hela sitt yrkesverksamma liv endast stött på ett fåtal barn var som de anser hade gynnats av 

en diagnos. Det här stämmer mer överrens med Kärfves (2001) åsikter om att man inte ska 

stämpla barnen utan så långt det är möjligt endast uppmärksamma problemen tillsammans i 

arbetslaget.  

 

Något vi observerat är att endast fyra av de nio intervjuade lärarna menar att det är barnet/eleven 

som gynnas av en diagnos. Vi har funderat över vad det annars har för mening att ställa en 

diagnos om inte barnet/eleven gynnas av den. Två av de tillfrågade lärarna har svarat att de inte 

tycker att någon gynnas av en diagnos, vilket stöds av Kärfves (2001) åsikter gällande diagnos. 

De menar att det är viktigare att läraren skapar en lugn och bra miljö istället för att starta en lång 

och påfrestande process med utredning, och diagnostisering. Tre av lärarna anser att det är 

skolan, föräldrarna och pedagogerna som gynnas av en ställd diagnos. Vilket enligt Kadesjö 

(2004) kan leda till en bättre skol- och hemmiljö för barnet som då i sin tur gynnas av diagnosen. 

De tre senast nämnda lärarna har inte nämnt att de tror att barnet gynnas, men utifrån de svar vi 

fått så tolkar vi det ändå som att de menar att i slutändan gynnas även barnet.  
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En intresseväckande aspekt som kom fram i frågan om när en diagnos bör ställas, då 

förskollärarnas och lärarnas i förskoleklassen åsikter skiljde sig åt mot lärarnas i grundskolans 

tidigare år. Grundskollärarna menar att en diagnos bör ställas innan barnen börjar skolan medan 

förskollärarna och lärarna i förskoleklassen hävdar att det bör vänta till barnen börjar i skolan. 

Detta anser vi kan bero på att symptomen på ADHD kan variera med tiden. Wormnäs (2001) 

förklarar att barn med ADHD i förskoleåldern är mycket överaktiva, de har svårt att sitta stilla 

och kan få häftiga utbrott. Medan eleverna i skolan främst har svårigheter som planering, ordning 

och att ta eget ansvar.  

 

Vi tror att lärarnas åsikter skiljer sig på grund av att lärarna i förskolan lättare kan tillgodose de 

här barnens särskilda behov och de kan stimulera de överaktiva barnen i sin verksamhet. Däremot 

tror vi att det kan vara svårare i skolan. Dels på grund av att lärarna ofta arbetar ensamma och 

dels för att de har för stora grupper för att tillgodose enskilda barns särskilda behov. Därför kan 

det vara så att de eftersträvar att få en diagnos så tidigt som möjligt. Ytterligare en slutsats som vi 

kunnat dra är att lärarna överlag menar att man ska vara sparsam med diagnoser men om ett barn 

eller en elev visar starka symptom anser de att en diagnos är viktig för att barnet/eleven ska få 

den hjälp och det stöd de har rätt till. Vi kan inte direkt koppla denna slutsats till någon av de 

forskare som presenterats i bakgrunden då deras åsikter i frågan om en diagnos eller inte är 

tydlig. De har starka ståndpunkter om de är antingen för eller emot en diagnos. När vi själva ställt 

oss frågan om att diagnostisera eller inte har svaret blivit att vi inte vet. Vi kan se både för och 

nackdelar men är kluvna och kan inte riktigt välja sida. Vi anser att om systemet kräver en 

diagnos för att barnet ska få stöd och hjälpresurser så är en diagnos bra, men samtidigt känns det 

fel att det ska behövas en diagnos för att ha rätt till hjälp. Det bästa vore om lärarna kunde få den 

kompetensen som krävs för att hjälpa de här barnen och att skolan skulle få de hjälpmedel och 

resurser som behövs för att tillgodose alla barns särskilda behov. Vi förstår att detta är en 

kostnadsfråga, men anser också att som lärare skulle man kunna hjälpa de här barnen med ganska 

små hjälpmedel. Något som är oroväckande är att barngrupperna blir allt större och att det 

faktiskt arbetar många outbildade lärare inom skolverksamheten. Det hade hjälpt om lärarna hade 

fått mer utbildning inom specialpedagogik på högskolan. En diagnos skulle kunna och borde vara 

positiv och leda till förståelse och hjälp. Men som det ser ut idag utifrån vad vi har sett på 

verksamhetsförlagda utbildningar döms barnen ofta utifrån sin diagnos. Lärarna presenterar dem 
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som ett barn med diagnos och det känns både nedlåtande och stämplande mot barnet. Det bästa 

hade varit om vi hade kunnat leva i en värld där alla blir sedda och förstådda utifrån sina enskilda 

behov och personligheter utan att behöva stämpla och peka ut de som är annorlunda. Frågan är, 

kommer vi någonsin kunna göra det? 

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Det hade varit intressant att göra studien mer omfattande genom bland annat att genomföra fler 

intervjuer, under en längre tid och se på diagnostisering från andra synvinklar. Man kan till 

exempel göra intervjuer med föräldrar till barn med diagnosen ADHD eller vuxna som blivit 

diagnostiserade med ADHD. En annan intressant studie hade varit om man hade jämfört synen på 

diagnostisering av ADHD mellan olika städer och stadsdelar likaså en studie som jämför 

landsbygd och storstad.    
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Bilaga 1: Faktaruta 1. ADHD-kriterier enligt DSM - IV. 

Hämtad från Läkemedelsverket 1:2009 (2010-05-13): 

 

Kriterier för ADHD (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet). 

Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM IV (MINI-D IV, 

2002): 

A. Antingen (1) eller (2): 

1. Minst sex av följande symptom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en 

grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Ouppmärksamhet 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 

aktiviteter. 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor 

eller arbetsuppgifter 

(beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna) 

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. 

skolarbete eller läxor) 

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, 

pennor, böcker eller verktyg) 

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i) är ofta glömsk i det dagliga livet 

2. Minst sex av följande symptom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex månader 

till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

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

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på 

sin plats en längre stund 

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos 

ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

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

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

f) pratar ofta överdrivet mycket 

 
Impulsivitet 
a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 

b) har ofta svårt att vänta på sin tur. 

c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 

B. Vissa funktionshindrande symptom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet skall 

ha funnits före sju års ålder. 



 

 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symptomen föreligger inom minst två 

områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, eller i 

arbete eller studier. 

E. Symptomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 

utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av någon 

annan psykisk störning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: Informationsbrev 
 

Hej! 
 

Vi heter Eva Öierstedt och Louise Rundlöf och är studenter vid högskolan i Jönköping. Vi läser 

på lärarprogrammet med inriktning förskola/förskoleklass och grundskolans tidigare år. Vi har nu 

börjat skriva vårt examensarbete om diagnostisering av ADHD. Vårt syfte är att undersöka vad 

lärare inom förskola/förskoleklass och grundskolans tidigare år anser om att barn/elever 

diagnostiseras med ADHD. Undersökningen kommer att bestå av intervjuer beräknad tid för 

intervjun kommer att vara ca 30 minuter. Vi kommer att använda bandspelare under intervjun 

detta för att underlätta bearbetningen av materialet. 

Alla namn och identitetsavslöjande information kommer att avidentifieras så att Ni kommer att 

vara helt anonym. Ditt deltagande är helt frivilligt och Ni kan avbryta när som helst. Skulle det 

dyka upp någon fråga under intervjun som Ni av någon anledning inte vill svara på har Ni full 

rätt att låta bli. Den information vi kommer att få ta del av genom intervjun kommer bearbetas 

och ingå i vårt examensarbete. Examensarbetet kommer sedan att publiceras vid högskolan i 

Jönköping och finnas tillgänglig för läsning. Informationen som vi får ta del av genom 

intervjuerna kommer inte att användas på något annat sätt än det vi beskrivit ovan.  

Vi önskar att vi kan bidra till ökad kunskap om ADHD och diagnostisering genom denna 

undersökning. Därför skulle vi vara väldigt tacksam om Ni ville delta i studien.  

För ytterligare information tveka inte att höra av Er till någon utav oss. 

 

Tack på förhand!  

 

Eva Öierstedt                                  

xxxx-xxxxxx 

xxx_xxxxxxxxx@hotmail.com 

Louise Rundlöf 

xxxx-xxxxxx 

xxxxxxxx@hlk.hj.se 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Intervjufrågor 
 

Frågor till lärare i förskolan: 

1. Har du under din tid som lärare stött på många barn som haft diagnosen ADHD, eller stött på 

barn som du anser varit i behov av en diagnos? Berätta 

2. För vem/vilka har en diagnos betydelse och på vilket/vilka sätt? 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se med en diagnos? 

4. Hur viktig är en diagnos? På vilket sätt? 

5. Anser du att barn som uppfyller ADHD kriterierna behöver diagnostiseras för att få den hjälp 

de har rätt till? 

6. Är det överhuvudtaget möjligt att diagnostisera barn i förskolan? Vad anser du? 

 

Frågor till lärare i förskoleklass: 

1. Se ovan 

2. Se ovan 

3. Se ovan 

4. Se ovan 

5. Se ovan 

6. Är det överhuvudtaget möjligt att diagnostisera barn i förskoleklassen? Vad anser du? 

7. Är det viktigt att barnen får en diagnos redan i förskolan/förskoleklassen? Varför? Varför inte? 

 

Frågor till lärare i grundskolans tidigare år: 

1. Se ovan 

2. Se ovan 

3. Se ovan 

4. Se ovan 

5. Se ovan 

6. Är det viktigt att eleverna får en diagnos tidigt, innan de börjat grundskolan? Varför? Varför 

inte? Vad finns det för fördelar och nackdelar?



 

 



 

 

 


