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Sammanfattning 
 

ADHD är idag ett av de mest studerade medicinska tillstånden och den snabbast växande 

diagnosen. Medicin som behandling av ADHD har liksom diagnostiseringen de senaste åren ökat 

markant, trots att det inte finns studier gjorda som kan visa på medicinens långsiktiga 

beroendeframkallande effekt. Det finns en tydlig oenighet i hur ADHD uppkommer och hur 

kriterierna för att ställa diagnosen bör vara utformade. Syftet med denna forskningsöversikt är att 

undersöka kunskapsläget kring fenomenet ADHD och dess behandling. För att begränsa vår studie 

har vi valt att fokusera på den del av kunskapsläget vars fokus ligger på behandling och utifrån 

relevanta studier undersöker vi sedan vilka ontologiska perspektiv på ADHD som går att urskilja. 

Utöver detta vill vi utforska hur studierna resonerar kring olika behandlingsmetoder och vad dessa 

kan innebära för både barnet och omgivningen. Litteraturöversikten baseras på 13 granskade studier 

som vi ansåg kunde svara upp mot våra frågeställningar och innehöll generaliserande kunskap. I 

resultatet framkommer tre olika orsaksförklaringar till ADHD; biologiskt, psykosocialt och 

transaktionellt perspektiv. Merparten av studierna, oavsett synsätt, poängterar omgivningens 

betydelse för hur symptom för ADHD utvecklas och kommer till uttryck. Den behandlingsform som 

i studierna framkommer som vanligast var medicinering, andra behandlingsformer som förespråkas 

var beteendeinriktad behandling samt föräldrastöd.  

 

Nykelord: ADHD, behandling, diagnos, social konstruktion, omgivningsfaktorer, medikalisering, 

neuropsykiatri  
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Abstract 
 

ADHD is one of the most frequently studied medical conditions of today and also the fastest 

growing diagnosis. Despite the fact that there are no longitudinal studies that can prove that the 

medicine cannot lead to an addiction in adulthood, medical treatment increases for those who are 

diagnosed with ADHD. However, there are disagreements on how to define and establish ADHD. 

Consequently the criteria for diagnosing this kind of disability are vague. The purpose of this essay 

is to investigate the knowledge concerning ADHD and its treatment. To limit the purpose this 

investigation will solely treat the knowledge regarding the treatment, and from without relevant 

studies review which ontological perspectives could be distinguished. Moreover, a research on how 

relevant studies reason concerning methods of treatment and their effects – both for the child and its 

environment. Thirteen different studies have been reviewed in this essay. These articles could 

answer to the questions formulated in this essay, and also contained generalizing knowledge. The 

main conclusion of this investigation is that there exist three different ontological ideas of ADHD; 

biological, psychosocial and transactional. A majority of the studies, regardless of ontological idea, 

emphasizes the importance of the social environment in how symptoms for ADHD is developed and 

manifests themselves. Treatment through medication is the most common one according to these 

studies. Other recommended treatments are treatment with focus on behavior and support for 

parents. 

 

Keywords: ADHD, treatment, diagnosis, social construction, environmental factors, medicalization, 

neuropsycholgi 
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1. INLEDNING 
 

I arbetet med barn och unga inom socialt arbete är sannolikheten stor att möta de barn som i 

socialstyrelsens rapport (2010) benämns som ”barn som utmanar”. Socialstyrelsen syftar då på de 

barn som har ADHD-liknande (Attention Deficit Hyperactive Disorder) symptom. Hur forskningen 

kommer fram till och tolkar orsakerna till ADHD kommer att få betydelse för hur man inom det 

sociala arbetet bemöter dessa barn. Synen på diagnosen och hur man som professionell förhåller sig 

till diagnoskriterierna präglas sannolikt av vad forskning inom ämnet presenterar och därmed 

påverkas även inställningen till behandlingen och vilken behandling som förordas. Enligt 

socialstyrelsen (2010) utmanar dessa barn de vuxna i sin omgivning med sitt behov av hjälp och 

förståelse, barnen ställer därmed stora krav på sin omgivning. Dock menar socialstyrelsen (2010) att 

insatserna i första hand bör riktas till barnets föräldrar, lärare eller andra viktiga vuxna i 

omgivningen så att de lättare kan förstå, möta och hjälpa barnet på ett bättre sätt. Miljön kring 

barnen menas också spela en stor roll, därför råder socialstyrelsen till att miljön runt barnet 

tillrättaläggs så att den blir mer förutsägbar. Samtidigt som socialstyrelsen rekommenderar att 

insatser riktas mot föräldrar och omgivning menar man att problemen för barn med ADHD beror på 

funktionsnedsättningar som det inte finns någon bot för (Ibid.).  Oavsett orsaksförklaring och 

rekommenderad behandlingsmetod visar utdrag från socialstyrelsens statistik över individer 0-18 år 

som hämtat ut läkemedlen Ritalin, Conserta och Stattera att antalet de senaste åren ökat markant. År 

2006 hämtade 8252 individer 0-18 år ut någon av ovan nämnda mediciner och år 2011 var antalet 

24 065 individer (Socialstyrelsen, 2012). Vi kan även se en ökning i diagnostisering av barn då 

siffror från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar att år 2005 var antalet barn och 

ungdomar som fick diagnosen ADHD 1500 och året 2009 hade denna siffra ökat till 3500 (SBU, 

2012). Enligt socialstyrelsen (2010) har cirka fem procent av alla barn i skolåldern diagnosen 

ADHD. Något som kan bli problematisk i detta sammanhang är att socialstyrelsen (2010) 

identifierar problemet som ett funktionshinder då barnen beskrivs som ”barnen som utmanar” 

samtidigt som socialstyrelsen poängterar att stödet och hjälpen i första hand ska tillhandahållas de 

vuxna i barnens närhet. Trots detta fortsätter man att medicinera barnet. Paradoxalt i frågan om 

fenomenet ADHD och den ökande diagnostiseringen blir att socialstyrelsens beskriver att vad som 

är typiskt för ett barn med ADHD också delvis eller helt skulle kunna stämma in på vilket barn som 

helst (Socialstyrelsen 2010).  

 
En granskning från SBU (2012) visar att det i Sverige finns ett antal olika instrument som stöd för 

att ställa diagnosen ADHD, dock påvisar SBU att det fortfarande saknas forskning som visar hur 

dessa instrument fungerar. Ett av dessa instrument är skattningsmanualen Fem till femton 

formuläret, 5-15 - Nordiskt formulär för utredning av barns utveckling och beteende, denna används 

bland annat av skolan, Barn- och ungdomspsykiatrin och sjukvården i stort. Med hjälp av denna 

manual vill man på ett detaljerat sätt belysa en rad färdigheter och beteenden hos barn. 

Inledningsvis poängteras att barn är olika och att deras förmågor inom olika områden och hur de 

beter sig varierar mycket, se bilaga 1 (Fem till femton, 2012).  SNAP- IV är också ett 

skattningsformulär som används av bland annat Barn- och ungdomspsykiatrin för att få kunskap om 

barnets utveckling och eventuellt avvikande beteende, se bilaga 2 (SNAP-IV, 2012). DSM 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders) är en ytterligare en manual för 

diagnostisering utgiven av American psychiatric association (APA). DSM-manualen av psykiska 

störningar presenterar kriterier och klassificeringar av olika psykiska störningar, och är indelad i sex 

centrala områden. Syftet med manualen är att presentera tydliga beskrivningar av kriterier och 

kategorier för att möjliggöra för forskare och kliniker att diagnostisera, behandla, studera och 

kommunicera kring personer som har olika psykiska störningar (APA, 1994). I en debattartikel i 

Svenska Dagbladet (Söderström, 2011) hävdar Alan Frances, som vid förra upplagan av DSM var 

med och ledde arbetet, att vi idag upplever en falsk epidemi av psykisk ohälsa, en diagnostisk 
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inflation och överbehandling. Vid revideringen av DSM-IV som nu pågår tillhör Frances en av de 

starkaste kritikerna till manualen. Frances befarar att fler diagnoser tillkommer i den nya DSM-V 

samt att trösklarna för redan befintliga diagnoser kommer att sänkas. Trots att DSM inte föreslår 

några behandlingsmetoder utan endast diagnoser anser Frances att DSM-V öppnar upp dörrar för en 

ökning av behandlingsmetoder, inte minst av barn. Han menar även att arbetet med den nya 

upplagan pågår under stort hemlighetsmakeri och anar därför att läkemedelsbolagen har ett finger 

med i spelet. En diagnos kan enligt Frances innebära att man medikaliserar normala erfarenheter, 

stigmatiserar människan och främjar överbehandling med onödiga droger. I samma artikel kritiseras 

DSM-manualen och användandet av denna av Jörgen Herlofson, psykiatriker och förläggare för den 

svenska upplagan. Han menar att det går att prata om ett DSM-missbruk och att manualen tolkas 

som en lagtext istället för ett strukturstöd för diagnostisering (Ibid). Den nya upplagan, DSM-V 

kommer att publiceras under året 2013 (APA, 2012).  

  

Även forskningen kring behandlingsmetoder av barn med ADHD lämnar många frågor obesvarade. 

SBU (2012) menar att det idag finns många olika behandlingsmetoder men att fördelar och risker 

sällan har studerats eller har ett vetenskapligt stöd. Det har genom studier visat sig att läkemedel på 

kort sikt (tre till sex månader) kan lindra barns symptom vid ADHD, dessa studier har dock gjorts 

under en begränsad period och kan därför inte påvisa vad det innebär för ett barn att under en längre 

tid medicineras. Longitudinella studier är enligt SBU därför inom detta område önskvärt för att få 

fram resultat som visar på hur ett centralstimulerande medel påverkar ett barn och huruvida det 

finns en risk att barnet utvecklar ett missbruk i vuxen ålder (Ibid.). Någon som också höjt en kritisk 

röst mot läkemedelsföretagens inblandning i forskningen är författaren Thomas Brante (2006) som 

menar att läkemedelsföretagen styr inriktningen på forskningen och även vad som kommer att bli 

publicerat. Brante (2006) hävdar att vissa läkemedelsföretag som vill påvisa en ny medicins 

effektivitet och avsaknad av biverkningar utför studier med experiment- och kontrollgrupper för att 

visa på detta. Rådata som bearbetas sänds sedan till en skrivagentur som sammanställer artiklarna 

och vars mål är att leverera vetenskapligt korrekt information. När artiklarna är färdigställda erbjuds 

en framstående forskare att skriva under artikeln för att sedan kunna publicera den som sin egen. 

Detta kan enligt Brante (2011) kallas spökskriveri och innebär att forskningen och författaren skiljs 

åt, vilket skulle kunna innebära ett ifrågasättande av vetenskapens legitimitet. 

 

Trots att ADHD enligt Brante (2006) är en av de snabbast växande diagnoserna det senaste 

decenniet och att ADHD enligt socialstyrelsen (2002) bedöms vara ett av de mest studerade 

tillstånden inom medicin, så förefaller det som att det fortfarande råder en stor osäkerhet i vad 

ADHD faktiskt är och vad det orsakas av. På grund av otydligheten och tvetydigheten i forskningen 

kring barn med ADHD ser vi det som viktigt att granska detta område närmare för att belysa denna 

osäkerhet och försöka visa på eventuella kunskapsluckor. Vår intention med denna uppsats är inte 

att ifrågasätta de svårigheter, problem och behov av hjälp som finns för barn och föräldrar i 

samband med ADHD-liknande symptom. Vår förhoppning och intention är snarare att med denna 

uppsats bidra till ett bredare perspektiv inom detta område.  

 

1.2. Syfte 
Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka kunskapsläget om fenomenet ADHD och 

behandling och därmed undersöka vilka ontologiska idéer om fenomenet som går att urskilja. Vi vill 

även utforska studiernas resonemang kring behandling och hur behandlingen kan upplevas för 

barnet och närstående när de omsätts i praktiken 

 

1.3. Frågeställningar 
 Vilka ontologiska idéer om orsaken till fenomenet ADHD går att urskilja i forskningen 

gällande behandling av ADHD? 
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 Vilka behandlingsmetoder förespråkas i de olika studierna och hur kan behandlingen 

upplevas för barnet med en ADHD diagnos och dennes omgivning?  

 

1.4. Definition av centrala begrepp 

 
     1.4.1. Diagnos  

Enligt Nationalencyklopedin (NE) definieras begreppet diagnos som ett igenkännande, avgränsning 

och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd (NE, 2012). Ordet diagnos betyder enligt Svenska 

akademiens ordlista över Svenska språket (SAOL) fastställande och angivande av sjukdomsart och 

bestämning av fel (SAOL, 2012).  

    

     1.4.2. Centralstimulerande medel för ADHD  

Centralstimulerande medel innebär enligt NE (2012) ämnen som genom att påverka det centrala 

nervsystemet framkallar ökad fysisk och psykisk aktivitet. En sökning på Farmaceutiska 

Specialiteter i Sverige (FASS) på de två vanligaste preparaten för medicinering av ADHD, Concerta 

och Ritalin, visar att de båda innehåller den aktiva substansen metylfenidat, vilket är ett 

psykostimulerande medel mot ADHD. De båda medicinerna är märkta som beroendeframkallande 

medel och ”största försiktighet ska företas vid förskrivning av dessa läkemedel” (FASS, 2012). 

Socialstyrelsen (2002) skriver att de mediciner som visat sig ha bäst effekt är benämns som 

centralstimulantia vilka också påverkar signalsubstanserna i hjärnan och då framför allt dopamin 

och noradrenalin. Här ger socialstyrelsen exempel substanserna Ritalin och Amfetamin.  

 
     1.4.3. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Kärnsymptom på ADHD kan innebära att barnet har svårigheter med uppmärksamheten vilket visar 

sig genom att barnet lättare kan störas av det som sker i omgivningen samt att barnet lättare förlorar 

fokus. Ytterligare symptom är att barnet har svårt att kontrollera sin impulsivitet, alltså att barnet 

har svårigheter att hejda sina reaktioner. Det tredje huvudsymptomet är överdriven aktivitet 

exempelvis att barnet har svårt att sitta still och/eller pratar mer än andra barn (Socialstyrelsen, 

2010). Nedan följer de diagnostiska kriterierna för ADHD enligt DSM-IV (APA, 1994). 
 

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV  

 

Uppmärksamhetstörning/Hyperaktivitet 

A. Antingen (1) eller (2): 

 

1. Minst sex av följande symtom 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)  
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(h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.  

(i) Är ofta glömsk i det dagliga livet  

Fortsättning på sida 4.           

Fortsättning från sida 3. 

2. Minst sex av följande symtom 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 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 detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet).  

 (d) Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla verkar ofta vara "på språng" 

eller "gå på högvarv".         

(f) Pratar ofta överdrivet mycket.        

Impulsivitet  

(g) Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.  

(h) Har ofta svårt att vänta på sin tur.  

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

 

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg 

före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen 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. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, 

schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med någon annan psykisk 

störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom eller 

personlighetsstörning) (APA, 1994). 

 

2. KUNSKAPSLÄGE 
 
I detta avsnitt presenteras rådande kunskapsläge i förhållande till denna forskningsöversikts syfte 

kring fenomenet ADHD. Här ibland har vi valt att redogöra för tankar kring orsaksförklaringar, 

verktyg för diagnostisering och diagnoskriterier. Vidare tar vi upp eventuella följder av diagnosen  

för samhälle och individ. 

 

2.1. Socialt arbete och normalisering 
Enligt Mattsson (2005) kan det sociala arbetets praktik förstås som något av en normaliserande 

praktik. Det sociala arbetets praktik är även tvingande och disciplinerande på så vis att den ställer 

villkor för och krav på hur vi människor ska leva och vara. Däri handlar socialt arbete om att 

kontrollera och begränsa avvikelser. Mattsson (2005) menar genom Foucaults tankar att det 

avvikande pekas ut, definieras, avskiljs och att gränserna för det normala genom detta definieras 

och stakas ut. Det normala avser på så vis inte någon genomsnittlighet eller något vanligt eller 

allmänt utan handlar istället om reglerande normer för hur vi bör eller ska vara och hur vi bör eller 

ska leva våra liv. Mattsson (2005) diskuterar även huruvida socialt arbete har en samhälls-
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förändrande möjlighet och menar att socialt arbete riskerar att hämma samhällsutvecklingen genom 

att återskapa och upprätthålla samhälleliga maktstrukturer, istället för att ha förändrande intentioner. 

Mattsson (2005) menar här att det bör finnas utrymme för en förändringspotential i det sociala 

arbetets praktik.  

2.2. Den nya psykiatrin  
Forskningen om avvikande beteende domineras idag av neuropsykiatrin och DSM-IV (diagnostic 

and statistical manual of mental disorders), detta hävdar Brante (2006) när han diskuterar den nya 

tidens psykiatri med fenomenet ADHD som ett exempel. Han menar att neuropsykiatrin och DSM-

manualens företräde sker på bekostnad av andra möjliga förklaringsmodeller. Brante (2006) väljer i 

detta sammanhang att diskutera ADHD då han menar att det är den snabbast växande diagnosen det 

sista decenniet och vill försöka beskriva diagnosen i en bredare och en mer vetenskaplig samt 

samhällspolitiskt kontext. Dock poängterar Brante att han endast riktar kritik mot de extrema 

varianterna av det medicinska perspektivet och inte huruvida barn och vuxna faktiskt kan ha 

problem som liknar ADHD. Vår tids psykiatri har de senaste decennierna genomgått ett 

paradigmskifte då den tidigare dynamiska psykiatrin baserad på exempelvis Freud idag har en mer 

diagnostisk karaktär. Detta paradigmskifte kan tydligt ses i DSM- manualen som dominerar 

psykiatrins kliniska och teoretiska verksamhet (Ibid.).  

 

Brante (2006) menar att man i DSM-manualen i klassificeringen av de mentala sjukdomarna och 

störningarna utgår från symptomen och lägger mindre eller ingen vikt alls vid underliggande 

orsaker till symptomen, därmed menar Brante att det dras en skarp gräns mellan det normala och 

onormala. Ytterligare en viktig aspekt av detta är det faktum att antalet mentala störningar drastiskt 

har ökat sedan de tidigare upplagorna av DSM, i nuläget anges närmare 400 olika diagnoser. Brante 

(2006) pekar på att de biologiska förklaringarna har fått en ökad popularitet, detta då de medicinska 

förklaringarna enligt honom fått allt större makt. I och med detta menar Brante att den 

biomedicinska modellen idag har fått en högre status i vårt i samhälle och att exempelvis skola och 

familj har en del i detta. Detta förklaras genom att då fenomenet ADHD kan ses som biologiskt 

orsakat innebär det att föräldrarna till barnet med ADHD frias från tankar om dålig uppfostran samt 

att skolmiljön inte är ansvarig för barnets avvikande beteende. Utöver detta kan även både familj 

och skola få visst finansiellt stöd. Brante (2006) menar också det finns professionella intressen där 

olika grupper, exempelvis läkemedelsföretag och forskningsnätverk, försöker skapa sig ett monopol 

på detta område. Vidare har dagens media också en betydande roll för hur allmänheten ser på 

diagnosen ADHD. Då den bilden ofta beskriver diagnosen ur ett neuropsykiatriskt perspektiv kan 

detta tolkas som att ADHD har en biologisk förklaring snarare än något som kan vara orsakat av 

sociala faktorer. Brante (2006) pekar även på det faktum att läkemedelsföretagen även har ett 

intresse i denna expansion av ADHD diagnosen. Ett exempel är läkemedelsföretaget Novartis, 

tillverkare av medicinen Ritalin, som stödjer många forskare vilka som förespråkar medikalisering 

av ADHD. Brante (2006) är här kritisk till hur medicinen också används då det i många 

behandlingsmanualer förespråkas att medicinering ska ske i kombination med annat stöd, vilket det 

i flera studier framkommer att så inte är fallet. 

 

2.3. Diagnostisering 
Kihlström (2007) skriver i sin avhandling Böjelser och begär: en kritik av medicinens 

beroendebegrepp, att det som är avvikande först kommer att synliggöras i relation till andras 

förväntningar, preferenser och normsystem. Kihlström (2007) betraktar DSM-IV ur ett sociologiskt 

perspektiv och tydliggör i och med det kontrasten mellan det medicinska och sociologiska synsättet 

på avvikelse och sociala problem. DSM-manualen skapades som ett standardiserat verktyg för 

diagnostik och för att minimera den godtycklighet och subjektiva tolkningar som tidigare manualer 

ansågs göra.  
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Khilströms (2007) kritik ligger i att DSM-manualen definierar mentala sjukdomar på ett sådant sätt 

att de går att skilja ifrån exempelvis ett avvikande beteende och kulturellt betingade sätt att agera. 

Kihlström pekar även på vissa motsättningar i DSM-manualen där man hävdar att konflikter med 

andra individer inte ska kunna räknas som en psykisk sjukdom, samtidigt säger man att konflikter 

visst kan innebära att en person lider av en psykisk sjukdom, detta förutsätter dock att sjukdomen 

beskrivs i DSM-manualen. En grunddefinition av mentala sjukdomar anses av författarna till DSM-

manualen som viktig trots att de är medvetna om den svårighet som ligger i att definiera en mental 

sjukdom. Kihlström (2007) ställer sig frågande till vad DSM-manualen ska betraktas som, är 

manualen ett mätinstrument för praktiker eller är det en vetenskaplig definition av ett problem? I 

Kihlströms sociologiska perspektiv på DSM och i hans kritik av kriterierna för substansmissbruk 

menar han att man i och med DSM väljer att operationalisera en sjukdom utifrån faktorer och att 

denna sjukdom endast synliggörs genom att den refereras till konsekvenser som härleds till 

individens handlingar som ett olämpligt beteende. Detta i kombination med att man i DSM-

manualen använder termer som är ospecificerade och diffusa gör att DSM-manualen kan 

ifrågasättas. Exempelvis används ord som; återkommande och maladaptiv, utan att sätta detta i 

relation till något annat och detta menar Kihlström (2007) gör att DSM-manualens trovärdighet kan 

ifrågasättas. En sjukdom kan anses vara ett resultat av kollektivets reaktioner på individens 

handlingar, det vill säga att sjukdomen är en effekt av värden och normer i vårt samhälle som 

ständigt förändras. I sin tur innebär detta att vilken handling som helst möjligen kan ses och 

transformeras till en psykisk sjukdom.  

 

2.4. Diagnosens följder för samhälle och individ 
Kärfve (2006) menar att befolkningen i dagens samhälle lever under en stor stress och att detta 

framkommer tydligt när många blir sjukskrivna för psykisk eller fysisk ohälsa. Oavsett 

sjukskrivningar hävdar Kärfve att dessa diagnoser ofta är vaga och att sjukdomarna som sådana är 

en produkt av att flertalet människor sökt vård för symptom som tidigare inte hörde hemma inom 

det medicinska fältet, bland annat frågor om barns ohälsa. Ett dilemma Kärfve (2006) kan se i 

frågan om barns ohälsa är det faktum att barnpsykiatrin numera i allmänhet döpts om till 

barnneuropsykiatrin. Det kan ses som att fokus går från psyket till hjärnan då samtliga diagnoser 

beskrivs härstamma från hjärnan. Att fokus har förflyttats motiveras med att det tillkommit ”ny” 

kunskap inom området, dock menar författaren att någon ny kunskap som visar på samband mellan 

ett visst beteende och hjärnans struktur inte kunnat påvisas. Kärfve (2006) kan se en likhet mellan 

dagens diagnoser och dåtidens socialdarwinism som i en modernare tappning benämns som 

evolutionspsykologi. Detta då kopplingen mellan en mänsklig handling och ärftlighet gjordes utan 

att sociala eller andra kulturella kontexter togs i beaktande. Författaren menar att medicinen alltid 

haft en makt i samhället då tilltron på expertis varit hög bland medborgare. Dock kan det uppstå 

problem med en hög tilltro till medicinsk expertis då de tar på sig rollen att hitta samband mellan 

barns beteende och dess hjärnfunktion om inte syftet med forskningen är objektiv. Kärfve (2006) 

visar på flera olika självmotsägelser i det neuropsykiatriska program som byggs upp i Sverige. 

Författaren pekar exempelvis på att de som förespråkar diagnoser hänvisar till den drabbades 

objektiva svårighet, samtidigt söks det mer stöd för att kunna nå fram till de barn som inte 

nödvändigtvis visar upp de vanliga symptomen som inte ses som biologiska. Problemet blir att barn 

som ”fångas upp” sätts i olika pedagogiska särgruppper där deras misslyckande blir en del av 

strukturen. Dessa grupper av elever kommer aldrig ha möjlighet att komma ikapp sina 

odiagnostiserade vänner då det ställs lägre krav och kunskapsnivån är betydligt lägre än i ”vanliga” 

klassgrupper. Om barnet råkat ut för en feldiagnos finns det små möjligheter att senare komma 

ikapp kunskapsmässigt. Kärfve (2006) kan se att det finns de människor som ändå har något att 

vinna på en diagnos, författaren pratar då om en psykologisk vinst. Då en diagnos enligt Kärfve inte 

kan ses som något individualistisk hamnar den som får diagnosen i ett större kollektiv, vilket för 

någon som känt sig avvikande en stor del av sitt liv kan kännas tryggt. Slutligen vill författaren 

poängtera att det finns de människor som är i behov av stöd i vårt samhälle, men att vi nu befinner 
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oss i ett sådant historiskt läge att förklaringsmodeller av detta slag fortfarande fyller viktiga 

funktioner. En av funktionerna är exempelvis att ansvaret kan lyftas bort från både föräldrar och 

beslutsfattare när samhället beslutat att patologisera barn som far illa, beter sig illa eller inte orkar 

bete sig enligt regelboken (Ibid.) 

 

3. VETENSKAPSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

 

För att läsaren ska förstå vårt sätt att förhålla oss till den kunskap som förmedlas genom de studier 

vi granskat presenteras här nedan forskningsöversiktens vetenskapliga förhållningssätt. 

 

3.1 Postmodernt förhållningssätt 
Ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv som genomsyrat vår litteraturstudie är det postmoderna 

synsättet som fokuserar på sociala konstruktioner av verkligheten (Larsson, 2005). Samhället och 

världen uppfattas som kontextberoende och kan beskrivas på flera möjliga sätt, därför blir 

kunskapen om den sociala världen relativ. En postmodernistisk hållning uppfattar en studie som 

bara ett av många möjliga sätt att beskriva den sociala världen. Då kunskapen om världen ses som 

relativ blir den aldrig heller neutral och kan ständigt omtolkas (Bryman, 2011).  

 

3.2. Kritisk samhällsvetenskaplig metod 
Den kritiska samhällsvetenskapen sträcker sig längre än att godta några som helst påståenden utan 

kontroll av bakomliggande skäl. Metoden försöker se bortom ytan till varför missnöje uppstår, detta 

för att upptäcka och diskutera antaganden inom sociala grupper. Det finns även ett intresse i att 

utforska godtyckliga sätt som den sociala verkligheten delas upp i och förstås, vilket både kultur 

och språk bidrar till. Alvesson & Deetz förklarar det som att den kritiska samhällsvetenskapliga 

metoden är mer inriktad på att ifrågasätta och inte att bekräfta det som redan är etablerat. Avsikten 

är att bidra till frigörelse, uppmuntran till omprövning och att belysa känslomässiga samt kognitiva 

idéer och identiteter som anses vara förtryckande (Alvesson & Deetz, 2000). Författarna menar 

dock att det är viktigt att ha en balans mellan det kritiska synsättet och ett öppet intresse av att 

belysa olika sorters förtryck. Detta för att minimera risken för elitism, okänslighet inför mångfalden 

och risken för att fastna i ytliga fenomen. Alvesson och Deetz (2000) diskuterar både den kritiska 

teorin och den postmoderna och anser att de två ger en möjlighet att utveckla den kritiska 

samhällsforskningen. Författarna ser postmodernismen som en del av ett bredare kritisk sätt att 

ifrågasätta marginaliserade röster samt att postmoderna tänkare har ett intresse av att titta på 

människan och verklighetens konstruerade natur. Verk av postmodernismen och den kritiska teorin 

kan ses som en reaktion på sociala omständigheter och villkor vilka har samma mål men skiljer sig i 

sina reaktioner. Inom den kritiska teorin är strävan att bevara det som ses som gott i de så kallade 

”sjuka” moderna projekten. Postmodernister å andra sidan erkänner inte moderna projekt alls och 

avsvär sig tanken på framtiden. Alvesson och Deetz (2000) menar att den kritiska forskningen är 

viktig men komplex, den kritiska forskaren kan omöjligen fastslå hur någonting är, däremot blir 

forskarens roll att öppna för diskurs mellan sociala grupper och i samhället där de verkar. 

 

 

4. TOLKNINGSRAM 
 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera olika perspektiv, förklaringsmodeller, diskurser och begrepp 

som vi i analysen av vårt resultat använder för att tolka och förstå studiernas förklaringar till 
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fenomenet ADHD och olika behandlingsmetoder. Avsnittet har delats in i tre kategorier som 

ytterligare delats in i underrubriker, detta för att underlätta tolkningen av vårt resultat. 

 

 

 

 

4.1. Biologisk förklaringsmodell 
      

     4.1.1. Neuropsykiatriskt synsätt 

Ett sätt att se på ADHD är enligt Ljungberg (2008) det neuropsykiatriska synsättet vilket innebär att 

orsaken till symptomen och problemen som vissa barn med ADHD uppvisar, exempelvis 

aktivitetsreglering, uppmärksamhet och impulsivitet antas ha att göra med biologiska förändringar i 

hjärnan. Dessa förändringar beror på genetiska faktorer, det vill säga ärftlighet eller att hjärnan 

under graviditeten och/eller förlossningen utsatts för påfrestningar som gett permanenta skador på 

hjärnan eller hjärnfunktionen. Det neuropsykiatriska perspektivet tar inte hänsyn till psykosociala 

eller psykologiska orsaksförhållanden och förklarar orsakerna till fenomenet ADHD med att det i 

hjärnan finns en för låg aktivitet av signalsubstansen dopamin. För att ADHD ska kunna räknas ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder måste det gå att visa på att 20-25 procent av orsakerna som inte 

anses vara förknippade med ärftlighet kan förklaras med andra biologiska faktorer. Till biologiska 

faktorer hör, graviditets- och förlossningskomplikationer, påverkan av gifter under graviditet, 

skallskador och en biologisk sen mognad (Ibid.).  

 

4.2. Socialkonstruktivistiska perspektiv 
 

     4.2.1. Sociala problem som sociala konstruktioner 

Konstruktioner av sociala problem handlar enligt Sahlin (2002) om ett sätt att se på vår verklighet, 

den allmänna kunskapen och på sociala problem. Här menar författaren att om det inte finns någon 

som upplever eller beskriver något som ett problem så är det inte heller något problem. 

Konstruktivister hävdar att den subjektiva definitionen av ett problem därför är nödvändig, detta för 

att man överhuvudtaget ska kunna prata om ett problem. Problemet måste även uppfattas som 

existerande och som något som kan åtgärdas. Problemet kommer då att ses som något kognitivt och 

normativt, vilket innebär att det har accepterats av omgivningen som ett socialt problem och som 

något som är i behov av ett samhällsingripande. För att problem ska kunna ses som socialt krävs det 

att samhället har ett intresse av och tar ett ansvar för problemen, det går här att tala om kollektiva 

definitionsprocesser. Sahlin (2002) menar här att en konstruktion av ett problem kan bidra till att 

fenomenet eller dess konsekvenser skapas. Det blir endast intressant att undersöka hur problem 

konstrueras så till vida att konstruktionen tros ha en inverkan på sociala relationer eller samhällets 

utveckling och karaktär. Konstruktionen av ett fenomen behöver inte ha någon direkt referens i 

verkligheten och kan därmed vara relativt, oberoende av det refererade fenomenet. Trots att ett 

fenomen kan existera oberoende blir det inte heller självklart hur det ska tolkas och klassificeras. 

Problem är inte ur ett konstruktivistiskt synsätt givet socialt men kan däremot typifieras på ett 

sådant sätt. Här tar författaren upp exemplet om att typifiera en biologisk förklaring som något som 

en sjukdom och därmed förordas en medicinsk behandling. Fenomenet har då kommit att bli en 

sjukdom (Ibid.). 

 

     4.2.2. Diagnosskapande 

Enligt Johannisson (2006) kan en diagnos representera en bekräftelse inför omvärlden och det egna 

jaget.  En diagnos kan också ge en viss avlastning från exempelvis ångest, ansvar och skuld och 

därmed fungera som en tröst, men kan även innebära en stigmatisering, en förlust och ett 

utanförskap. Både för patient och läkare representerar diagnosen en orsaksförklaring och diagnosen 
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kan därmed ses som en kommentar till samhället och med ett gränsvärde för vad som kan uppfattas 

som normalt och acceptabelt. Diagnosen kan även finnas till för att stödja och bekräfta våra 

värderingar och attityder. Johannisson (2006) pekar på det faktum att en sjukdom är något som kan 

ses som en händelse i den egna kroppen men kan även ses som en bestämd repertoar av språkliga 

konstruktioner. Sjukdomen blir därmed inte bara en individuell identitet utan även en social roll 

genom att sjukdomen först finns till när vi människor har bekräftat, uppfattat och namngett den. 

Genom att namnge ett tillstånd skapas en verklighet, det vill säga att diagnosen gör sjukdomen 

verklig, diagnosen har i och med detta fått en egen makt. Diagnosen eller begreppet har enligt 

Johannisson en klang av exakthet genom att symptomen och tecknen på sjukdom förvandlas till 

något distinkt och avgränsat. Johannisson (2006) menar att diagnosen synliggör ett lidande genom 

att symptomen får ett namn. Genom att diagnosen finns och är både medicinsk och kulturellt 

legitimerad samt medialt exponera tenderar den att dra till sig ”bärare” av den typiska symptom-

bilden. Vidare kan diagnoser av sjukdomar även beskrivas som en social process med flera aktörer, 

exempelvis patienter, läkare, massmedia, läkemedelsindustri och kulturella koder. Därmed kan 

diagnosen också ses som en social konstruktion, detta innebär inte enligt Johannisson (2006) att vad 

som helst kan komma att kallas sjukdom eller att sjukdomen inte finns, detta pekar istället på att den 

identitet en sjukdom har aldrig kan vara en neutral konsekvens av biologiska faktorer. Våra normer, 

föreställningar och erfarenheter kan här ses förskjuta sjukdomens mening in i en social och kulturell 

kontext. Johannisson (2006) hävdar att diagnoser föds och gör karriär för att sedan dö genom att 

gränserna för vad som kan betraktas som sjukt eller friskt och normalt eller avvikande ständigt 

förändras. På så vis kan en diagnos försvinna då tillståndet inte längre ses som en sjukdom eller inte 

längre uppfattas som kulturellt sanktionerad. Detta kan kallas det rörliga sjukdomsspråket, 

kultursjukdomar eller kulturdiagnoser, som på ett sätt kan ses som nödvändiga rum för sjukdomar, 

rum som varierar med vår tid och våra värderingar. Den identitet som en sjukdom bär på kan aldrig 

ses som en neutral konsekvens av biologiska faktorer, därmed kan en aspekt av diagnoser kallas för 

sjukdom som en social konstruktion. Med detta menar Johannisson (2006) inte att sjukdomar inte 

finns, och inte heller att vad som helst kan kallas sjukdom.  

 

     4.2.3. Återkopplingseffekter på mänskliga kategorier 

Hacking (2000) beskriver återkopplingseffekten som en växelverkan mellan idén om kategorin, 

exempelvis kunskapen, förväntningarna och fördomarna och själva beteendet som kategoriseras. 

Hacking talar om den interaktiva kategorin som en kategori vilken kan påverkas av exempelvis vår 

kunskap, våra förväntningar och fördomar. Människor kan förändras och förändra sitt beteende på 

grund av hur de kategoriserats och genom vilka tankar människan har om sig själv. Alternativt att de 

som Hacking (2000) menar blivit behandlade som att de tillhörde en viss kategori. Människan har 

på så vis återkopplat genom den idé som finns om kategorin. På så sätt kan de som kategoriserats 

även tvinga fram förändringar i kategoriseringarna av kunskapen om dem. Hacking (2000) 

beskriver det som att problemet ligger i att idéerna ofta växelverkar med, beteenden, handlingar, 

individer, tillstånd och villkor. På så vis kan också det man vet om en kategori eller gruppen av 

människor bli falskt eftersom kategorin eller gruppen av människor förändrats på grund av sin egen 

uppfattning om sig själva. Den sociala konstruktionen blir till en kategori genom själva idén och 

människorna som den innefattar, samtidig påverkas kategorin av den växelverkan som pågår mellan 

idén och människorna (Hacking, 2000). 

 

     4.2.4. Avvikande beteende  

För att en handling ska bli avvikande måste den definieras eller stämplas som sådan av 

omgivningen, detta enligt Beckers grundtankar kring vad stämpling av en individ innebär. Det 

avvikande beteendet är alltså inte en egenskap hos handlingen individen utför, utan är snarare en 

konsekvens av att andra individer tillämpar regler och sanktioner på beteendet (Månsson, 2002). 

Även Hilte (1996) tar upp Beckers stämplingsprocess som handlar om samspelet mellan avvikaren 

eller den avvikande handlingen och omvärldens reaktion på denna. När en individ blir stämplad 
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påverkas både självbilden och den offentliga identiteten, detta kan innebära att individen får en 

annan status inför omvärlden. I alla sociala grupper finns regler, vilka kan vara formella eller 

oformella, det kan även ses som att det inom gruppen både finns riktiga och oriktiga beteenden. Alla 

i gruppen behöver inte nödvändigtvis dela uppfattningen av vad som är riktigt eller oriktigt och kan 

därmed anses avvika från gruppen. I gruppen blir en avvikande persons handling föremål för frågan 

om vad personen har för egenskap som gör att det avvikande beteendet anses eller verkar vara 

nödvändigt (Ibid.). 

 

     4.2.5. Medicinsk diskurs 

Den medicinska diskursen är enligt Healy (2005) en av de kraftfullaste diskurserna vad gäller det 

praktiska arbetet inom hälso- och sjukvården samt i rehabiliterings- och mentalvården. Därmed har 

den medicinska diskursen även stor inverkan på det sociala arbetet och effekterna av de framsteg 

som görs inom biomedicin leder till att diskursen får ett större inflytande i samhället. Detta innebär 

även att medicinska experter ges mer makt och får en avgörande roll i hur man väljer att använda 

sig av olika mediciner. Healy (2005) anser att den medicinska diskursen leder till att samhället 

försöker modifiera individen i stället för att ändra på den omkringliggande miljön så den blir lättare 

för den enskilde att hantera. Den biomedicinska diskursen kan då reducera sociala problem och 

vanligt mänskligt beteende till diagnoser vilka bara kan botas genom medicinsk vård. Alla problem 

som hindrar individen från ett normalt liv ligger på individen själv i stället för dennes omgivning. 

Diskursen fokuserar mer på att försöka finna felet och laga det, i stället för att anpassa miljön för att 

utjämna skillnaderna. Sjukdomar kan ses som ett resultat av specifika biologiska processer och att 

denna förklaring är överordnad de förklaringar som kan härleds till i sociala konstruktioner. Den 

medicinska diskursen fastställer fokus på hälsa och sjukdom, vilket enligt Healy (2005) kan 

innebära vissa problem då funktionsnedsättningar endast ses som ett biologiskt tillstånd. Man 

bortser här helt från omgivningen och dess påverkan. 

 

4.2.6. Medikalisering 

Conrad och Schneider (1992) anser att vi i vårt samhälle gärna vill tro på medicinen och dess 

verkan och benämner därmed medicin som en institution av social kontroll, då den ofta bidrar till att 

minska samhällets rädsla för att drabbas av sjukdom. Författarna menar att medicinen på ett sätt har 

tagit över religionens roll då människan har en stor tilltro till medicin och dess effekt. Medicinen 

kan vara ett sätt att upprätthålla den sociala normen och kontrollen då den kan användas för att 

minimera, eliminera och normalisera avvikare. Den vanligaste formen av social kontroll som 

medicinen kan åstadkomma, är enligt författarna, när ett beteende definieras som en sjukdom eller 

symptomen av en sjukdom och därmed behöver medicineras. En av många förklaringar till detta är 

enligt Conrad och Schneider (1992) att den medicinska professionen är dominerande och har så hög 

status att en medicinsk syn på ett avvikande beteende blir mer accepterat och ofta ses som det 

slutgiltigt riktiga. Ett dilemma med detta är att problemet till viss del flyttas över på läkaren som då 

blir ansvarig att behandla sjukdomen, vilket i sin tur också kan leda till att patienten införlivas med 

hopp om förbättring. Ytterligare sociala konsekvenser som kan uppstå med detta sätt att 

medikalisera ett avvikande beteende är enligt författarna att individen stämplas som sjuk istället för 

avvikande. Med detta följer även en ansvarsbefrielse från det avvikande beteendet och skulden 

läggs då på sjukdomen, beteendet blir accepterat så länge det faller inom sjukdomens ramar.  

Hyperaktivitet som en beteendestörning ses av Conrad och Schneider (1992) som ett bra exempel 

på barns avvikande beteende som medikaliseras, detta då denna kategori av diagnos är relativt ny 

men välkänd. Numera ses många barns beteende som något avvikande trots att samma beteende förr 

om åren setts som ett ”normalt”, olydigt beteende. Den medicinska förklaringen till ett hyperaktivt 

beteende har nu accepterats av såväl lärare, föräldrar, barn och psykiatriker. Även här poängterar 

författarna att det innebär att föräldrarna blir fria från skuld och ser barnets problem som orsakat av 

annat än ett dåligt föräldraskap. Frågan författarna ställer sig är huruvida utvecklingen av den 
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medicinskt sociala kontrollen kan leda till att kategorier och/eller varianter av ett avvikande 

beteende ökar, vilket också kommer att utöka den medicinska makten (Ibid.)  

 

 

 

4.3. Omgivning och arv 
 

     4.3.1. Transaktionellt utvecklingsperspektiv 

Med hjälp av den transaktionella modellen kan förhållandet mellan människans arv och miljö 

beskrivas, processen handlar om den interaktion och samspel som pågår mellan människor och som 

leder till att relationerna kan utvecklas. Psykologin har genom tiderna diskuterat huruvida det är 

arvet eller miljön som påverkar en människas utveckling, en enighet nåddes dock i att de båda 

påverkar människan lika mycket. Det transaktionella utvecklingsperspektivet utgår från att alla 

budskap på något sätt kommer att påverka mottagaren och alla svar som ges är ett resultat av 

tidigare svar.  Liksom ringar på vattnet påverkar människor varandra i interaktion med varandra och 

beteendesystem som sätts i rörelse påverkar alla delar. Därmed aktualiseras även våra tidigare 

erfarenheter (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 

 

     4.3.2. Psykosocialt perspektiv på ADHD 

Ljungberg (2008) menar att förklaringen till ADHD ligger i multifaktoriella orsaksförhållanden, det 

finns således inte endast en förklaring till hur ADHD orsakas utan det är istället flera faktorer som 

samspelar under barnets uppväxt vilka kommer att ”bestämma” hur stora problemen blir.  Ärftliga 

förhållanden och psykosocial belastning eller en kombination av de båda kan vara en förklaring till 

hur ADHD uppkommer. Vidare menar författaren att psykogena/psykosociala förhållanden har 

betydelse för huruvida barn i riskzonen utvecklar ADHD. Något som Ljungberg också (2008) 

menar har inverkan på förekomsten av ADHD är hur familjen lever. Låg socioekonomisk status, 

familjedysfunktion och konflikt mellan föräldrarna är faktorer som flera studier menar inverkar på 

förekomsten av ADHD. Studier visar att förekomsten av psykisk sjukdom hos modern och alkohol 

eller narkotikamissbruk hos fadern var högre hos föräldrar till barn med ADHD. Även effekten av 

en skilsmässa kan påverka ett barns välbefinnande starkt, det har visats sig att en skilsmässa kan 

vara en av de kraftigaste stressfaktorer som ett barn kan utsättas för. Dock vet man inte om det är 

skilsmässan i sig eller problemen runtomkring som påverkar barnen negativt. Andra studier har 

även visat att barn som blivit utsatta för fysiska eller sexuella övergrepp eller försummelse i högre 

utsträckning uppvisat utagerande beteende eller ADHD symtom. Ett exempel på försummelse kan 

vara att föräldrarna inte svarar barnet adekvat på dennes handlingar och istället ignorerar eller 

bestraffar barnet för dess kontakt och kommunikationsförsök, detta definieras som en des-

organiserad anknytning. Ljungberg (2008) hävdar att det länge varit känt att ADHD oftare 

förekommer i psykosocialt belastade miljöer och att desto fler psykosociala belastningsfaktorer som 

samverkar i barnets liv ju högre var också förekomsten av ADHD. Utöver den psykosociala 

betydelsen vill Ljungberg (2008) även visa på att föräldrar till barn med ADHD ofta uppvisar ett 

visst framträdande beteende. Dessa föräldrar har oftare en sämre förmåga att hantera barnet och 

dess beteende, visar oftare upp negativa känslor mot barnet och skriker i större grad på barnet. 

 

 

5. METOD 

 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera och motivera de metoder vi använt oss av för att möjliggöra 

denna forskningsöversikt. Tillvägagångssätt redovisas vad gäller design, insamlingsmetoder, 

urvalskriterier samt analysmodeller och frågor kring forskningsetik.  
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5.1. Val av metod 
Vi har valt att genomföra en forskningsöversikt vilket innebär att vi studerar redan befintlig 

forskning inom området ADHD och behandling för att skapa oss en uppfattning om det fenomen vi 

ämnat studera. Vi har valt att undersöka vilka ontologiska idéer som framkommer i utvalda studier 

vilket förenklat innebär att vi är intresserada av att urskilja vilken uppfattning studierna har om 

fenomenet ADHD. Åsberg (2000) menar att ontologi innebär en definition av hur vi människor 

uppfattar tillvaron och läran om verklighetens (i vårt fall fenomenets) uppbyggnad. Sahlin (2002) 

tar som exempel upp två motsatta ontologiska antagande inom socialkonstruktivismen. Det första 

antagandet innebär att ett problem blir till först vid definitionen av problemet. Det andra antagandet 

innebär i sin tur att en konsekvens bli verklig oavsett om vi definierar det som ett problem eller ej, 

här tillskrivs konsekvensen en objektiv existens. 

  

Enligt Bergmark (1998) innebär en metaanalys en sammanslagning av ett flertal studier, en 

sammanfattning av redan befintliga resultat. Det innebär att vi i vår forskningsöversikt granskar, 

analyserar och sammanställer redan befintlig litteratur, rapporter och studier. Vi ställer alltså våra 

frågor till litteraturen och tidigare studier snarare än till personer. Detta strukturerade arbetssätt kan 

enligt Friberg (2006) ha olika fokus. Antingen syftar det till att skapa en översikt av 

forskningsresultat inför eventuellt fortsatta studier eller har ett mer teoretiskt fokus på ett specifikt 

kunskapsområde genom att förklara ett visst fenomen och jämföra teorier. Vi har för avsikt att göra 

en teoretisk översikt av vårt valda kunskapsområde. En forskningsöversikt gör ingen avgränsning 

till varken kvantitativa eller kvalitativa studier, båda kan här användas. Med denna översikt strävar 

vi efter en förståelse och tolkning snarare än förklaring (Ibid.). Skillnaden mellan de två metoderna 

är att den kvantitativa metoden omvandlar informationen till siffror och mängder. Detta i kontrast 

till den kvalitativa metoden där forskarens tolkningar och uppfattningar av informationen som 

värdesätts (Holme & Solvang, 1997). De studier vi använt oss av till denna forskningsöversikt har 

inslag av både kvantitativa och kvalitativa metoder, vår intention är dock inte att försöka förklara 

utan snarare att söka en djupare förståelse.  

 

Vårt val av metod liknar det som Jergeby (2008) beskriver som en systematisk litteraturstudie vilket 

innebär en strukturerad metod som har för avsikt att välja ut och samla in redan existerande 

forskning gällande en viss fråga. Något som kan vara positivt med en systematisk litteraturstudie 

eller metaanalys är att den tidigare forskningen ytterligare kan kvalitetsstämplas om det visar sig att 

flera primärstudier når samma resultat. Negativt med en sådan design av studie kan enligt (Jergeby, 

2008) vara att urvalet inte sker helt objektivt, vilket för oss skulle innebära att vi medvetet eller 

omedvetet bortser från relevant information på området för att det svara upp mot våra 

forskningsfrågor.  

 

Enligt Friberg (2006) kan en litteraturöversikt göras utifrån olika motiv, dessa innebär att skapa en 

överblick av ett avgränsat område genom att sammanställa redan publicerade forskningsresultat, 

träna ett strukturerat arbetssätt och att skapa en utgångspunkt för vidare forskning inom området.  

Vårt motiv för denna litteraturöversikt blir således att dels skapa en överblick av vårt valda område 

men också att visa på eventuella brister och kunskapsluckor inom forskningen.   

 

5.2. Datainsamling  
Friberg (2006) menar att man för att få fram relevant litteratur kan dela upp sökandet i en inledande 

litteratursökningsfas som sedan leder till den egentliga litteratursökningen. Vid den inledande 

litteratursökningen är syftet att få fram en översikt över forskningsområdet och därefter kunna ringa 

in ett lagom avgränsat ämnesområde. Sökningarna är här mer överblickande, därmed antog vi här i 

början ett så kallat helikopterperspektiv, vilket enligt Friberg (2006) innebär att fokus inte är inriktat 
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på detaljer i de enskilda studierna. Detta arbete kännetecknas av en öppenhet och kreativitet för att 

inte låsa sig för mycket så att inte vissa aspekter synliggörs mer än andra. Med utgångspunkt i 

problemformuleringen och det vi funnit i litteratursökningen gjordes sedan ett urval. Detta för att 

vår sökning gav fler träffar än vad som var möjligt att studera. Därefter följde den egentliga 

litteratursökningen där vi sorterade ut den litteratur och forskning som vi ansåg ha relevans för vår 

studie. Våra sökningar gjordes därmed såväl systematiskt som osystematiskt.   

 

Den osystematiska informationssökningen är mindre planerad och syftar till att komplettera den 

systematiska sökningen med inspiration och idéer (Friberg 2006). Vår osystematiska sökning av 

empiri innebar att vi använde oss av sökmotorn Google. Vi använde här sökorden ”ADHD+ 

behandlingsarbete”, detta genererade i 36 700 träffar. I och med den omfattande mängden träffar 

valde vi ut det vi ansåg intressant och för att få uppslag på vidare litteratur. Google blev relevant då 

den förde oss vidare till debattartiklar från dagspress och elektroniska tidsskrifter med medicinskt 

fokus. Dessa ger oss en bild av hur man i dagsläget ser på och diskuterar kring ämnet. Andra 

svenska sökhjälpmedel var socialstyrelsens och statens beredning för medicinsk utvärderings 

hemsidor då det antogs att dessa myndigheter har studerat ämnet. Här användes sökordet ”ADHD” 

vilket hos socialstyrelsen genererade i 94 träffar och hos SBU i 253 träffar. Vissa utvalda rapporter 

gav oss ytterligare tips på referenser som genererade ytterligare relevant litteratur. Detta kallas 

enligt Friberg (2006) sekundärsökning vilket innebär att referenslistor studeras för att på så vis 

komma vidare i litteratursökningen. 

 

Vi har även använt oss av flertalet böcker och för att lätt få fram dessa har vi begränsat sökning till 

de böcker som är tillgängliga vid Örebro universitets bibliotek. Här modifierade vi sökorden en 

aning, dels för att få fram faktaböcker som förklarar vad ADHD är men också böcker eller 

avhandlingar som har en åsikt gällande medicinering av barn med en ADHD diagnos. Här använde 

vi oss av sökorden ”ADHD” men i samband med ”medicinering”, ”medikalisering” och 

”medicalization”.  

 

En systematisk litteratursökning innebär ett mer systematiskt arbetssätt genom att successivt bygga 

upp sökningen från bred till smal. Tillvägagångssättet dokumenteras och man tar hjälp av 

söktekniska hjälpmedel (Friberg 2006). Vid en systematisk sökning i Örebro universitets 

ämnesguide på socialt arbete sökte vi efter studier genom sökmotorn Social services abstract. Vi 

begränsade sökningen till ”peer rewiew” vilket innebär att endast granskade och vetenskapligt 

bedömda studier visas och ”latest update” och sökte på ADHD treatment, vi fick då 79 träffar på 

studier inom ämnet. Ytterligare litteratur i bokform söktes med urvalet att de var tillgängliga i 

Örebro stad vilket innebar Örebro universitets bibliotek och medicinska biblioteket på Örebro 

universitetssjukhus. Här gällde sökningarna DSM-manualen samt metodböcker som avser 

litteraturstudier och forskningsöversikter. 

 

5.3. Urvalskriterier 
Urvalet bestäms av frågeställning och problemformuleringen där man har klargjort vilken 

information som är önskvärd (Holme & Solvang, 1996). Därmed valdes sådan litteratur som kunde 

svara upp mot våra frågeställningar och som vi ansåg innehöll generaliserande kunskap. För att 

kunna säkerställa att de studier vi valt ut att analysera är vetenskapliga var ett av våra urvalskriterier 

att endast studera resultat av vår sökning med avgränsningen ”peer rewiew. Friberg (2006) menar 

att alla studier/artiklar som publiceras i vetenskapliga tidsskrifter inte nödvändigtvis är 

vetenskapliga, ett sätt att bedöma huruvida en artikel är vetenskaplig är att använda sig av en 

avgränsningsfunktion i databasen. En begränsning vi valt att göra är att endast titta generellt hur 

tidigare studier ser på behandling av barn med ADHD. Vi har alltså inte sökt på alla olika tänkbara 

behandlingssätt som finns att tillgå utan valt ett mer brett perspektiv, därmed användes sökordet 
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”treatment”. Denna forskningsöversikt gör där med inte anspråk på att redovisa all tillgänglig 

kunskap inom vårt valda område. 

 

Av de 79 studierna valdes tio då vi ansåg att dessa kunde svara på vårt syfte. Fyra av de tio valda 

studierna visades även som resultat när vi sökte på orden ADHD psykosocial treatment. Då dessa 

även förekom när vi använde sökorden ADHD treatment ansåg vi att dessa studier var av hög 

relevans då de även tog upp den psykosociala synen på behandling. För att ytterligare säkerställa 

vårt urval snabblästes även de övriga 69 studiernas abstract för att försäkra oss om att vårt urval 

svarar upp mot våra frågeställningar och om ytterligare studier kunde tillföra något till vår empiri. 

Vårt slutgiltiga material bygger främst på publicerade forskningsresultat samt ett par offentliga 

rapporter. Offentliga rapporter och studier tillkom efter de utvalda tio studierna då vi ansåg att de 

inte helt och fullt täckte in vårt område samt att vi ville se till den svenska kontexten. Vi gjorde 

därför ytterligare en osystematisk sökning utifrån vårt syfte. Då vi tidigare hittat bra information om 

ADHD på socialstyrelsen och SBU:s hemsidor valde vi att söka relevant information där och fann 

då en studie på vardera hemsidan som vi ansåg vara av intresse. Vidare sökte vi via databasen 

LIBRIS, där vi fann ytterligare en studie som vi ansåg innehöll generaliserande kunskap och kunde 

svara upp mot vårt syfte.   

  

5.4. Analysmetoder, bearbetning av data  
Inför analysen av vår empiri har vi valt att utgå från Fribergs (2006) metod gällande att analysera 

sina studier. I analysen av vår empiri, det vill säga den litteratur på området som vi ansåg kunde 

svara upp mot vårt syfte och frågeställningar började vi med att noga gå igenom utvalda studier. 

Flera studier än de slutgiltiga tio bedömdes till en början som relevanta men efter noga genomgång 

så valdes flertalet studier bort då vi kunde betrakta dem som irrelevanta. Vi vill skapa oss en 

förståelse kring de ontologiska idéer som framkommer i studierna gällande fenomenet ADHD samt 

utforska syn på behandling och hur behandlingen kan upplevas. Vi sökte därefter likheter respektive 

skillnader i de olika studierna, bland annat genom att försöka urskilja generella drag och perspektiv. 

Friberg (2006) föreslår en struktur vid granskning av olika studier och föreslår att man väljer att 

fokusera på ett par av dess infallsvinklar. Vi valde att ha fokus på likheter och skillnader i studiernas 

teoretiska utgångspunkter gällande ADHD. Vi vill även titta på likheter och skillnader i vad de olika 

studierna kommit fram till. Det vill säga hur idén om ADHD kommer till uttryck. Ytterligare en 

infallsvinkel är att titta på likheter och skillnader i hur författarna i studierna tolkar sina resultat, 

exempelvis hur man ser på medicinering och diagnostisering. För att sedan sammanställa det vi valt 

att fokusera på sorterade vi sedan ut vår empiri utifrån likheter och skillnader och valde sedan att 

jämföra studierna utifrån ovan nämnda aspekter. Olika teman arbetades fram för att kunna 

kategorisera vår empiri ytterligare för att underlätta läsningen och få en bättre överblick över vår 

empiri, teman som blev aktuella och kodades var: idén om ADHD, behandling och medicinering, 

diagnosen samt synen på DSM-IV. Efter noggrann genomgång av studierna identifierade vi två 

huvudteman vilka är fenomenet ADHD och dess orsaksförklaringar samt Behandling. Resultatet har 

därför delats in två teman med underrubriker där studiernas innehåll sorterades in under relevant 

tema och rubrik. Av 13 studier är tio på engelska (1-10) och tre på svenska (11-13).  

 

5.5. Induktiv/ Deduktiv/ Abduktiv ansats 
Grovt förenklat finns det två olika sätt att förhålla sig till sin empiri och forskningsfråga, den 

deduktiva och den induktiva ansatsen. Deduktiv teori är enligt Bryman (2011) det vanligaste 

förhållningssättet mellan teori och praktik när det gäller samhällsvetenskap. Här utgår forskaren 

från det hon/han redan vet om ett fenomen och ställer här upp en eller flera hypoteser som ska 

styrkas eller falsifieras. Thyer (2010) menar att om hypotesen i undersökningen utgått från att den 

går att styrka kan det leda det till att fler hypoteser kan beskrivas. På så vis kan forskningen 

utvecklas med hjälp av fler hypoteser. Detta i sin tur leder till en justering av teorierna baserade på 
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empirin. Det deduktiva arbetssättet används snarare i kvalitativa undersökningar än i kvantitativa 

undersökningar där man arbetar mer induktivt vilket enligt Thyer (2010) innebär att man söker efter 

mönster i forskningen, identifierar ett problem och formulerar en hypotes. Även denna hypotes 

testas för att kunna styrkas eller falsifieras efter en mängd data samlats in.  

 

Denna forskningsöversikt menar vi har en abduktiv metodstrategi då vi kombinerar både induktiva 

och deduktiva kunskapsvägar. Enligt Larsson (2005) går det inte att säga att den induktiva 

respektive deduktiva ansatsen är helt fristående från varandra, då det går att kombinera dessa två 

ansatser, främst i kvalitativa undersökningar. Vi låter förståelsen växa fram när vi växlar mellan 

teori och empiri. I förhållande till vårt syfte och forskningsfrågor så är den abduktiva ansatsen den 

mest naturliga. Kombinationen av de båda ansatserna utgår enligt Larsson (2005) från empirisk data 

samtidigt som att det fenomen som studeras kan tolkas och analyseras utifrån teoretiska grund-

antaganden för att finna mönster. Detta innebär att teori och empirisk data varvas och påverkar 

varandra (Larsson, 2005).  

 

5.6. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Enligt Larsson (2005) så handlar begreppet validitet om att man beskriver och studerar det man 

ämnat beskriva eller studera och huruvida man svarar på det som var ämnat besvaras, det vill säga 

frågorna(Ibid.) Reliabiliteten i sin tur handlar om att samma resultat ska kunna uppnås om samma 

studie skulle göras om, det vill säga att resultatet är stabilt. Ytterligare ett begrepp gällande en 

studies kvalitet är generaliserbarhet. Bryman (2011) beskriver begreppet som den externa 

validiteten, det vill säga om resultatet skulle kunna generaliseras eller inte. Bryman (2011) menar 

att det råder en tveksamhet gällande en direkt tillämpning av validitet och reliabilitetskriterier på 

kvalitativa undersökningar då dessa kriterier förutsätter att det ska vara möjligt att komma fram till 

en enda bild av den sociala verklighet som ämnas studeras (Ibid.) Vår uppfattning är att det finns 

fler än en beskrivning av det fenomen som vi valt att studera, dock studerar vi det vi först ämnat att 

studera då våra forskningsfrågor styr oss i vår litteratursökning. Vid en forskningsöversikt som 

denna, vilken bygger på metaanalyser av redan befintlig empiri så blir frågan om reliabilitet och 

validitet genast mycket svårare. I och med att det handlar om vilken tolkning och beskrivning av ett 

fenomen som egentligen ses som sann. Detta på grund av att man i en kvalitativ forskning inte 

direkt gör någon mätning utan vill upptäcka och beskriva ett visst fenomen.  

 

Eftersom det i vår forskningsöversikt handlar om att beskriva ett fenomen snarare än att mäta det 

används inte något mätinstrument, därför blir reliabilitetsfrågan svår att diskutera. Uppsatsens 

reliabilitet i viss mån kunna ifrågasättas då källorna är möjliga att finna men möjligheten till att 

fram samma resultat igen kan bli problematiskt. Detta beroende på våra vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter, intentioner, tolkningar och förförståelse. Validiteten i vår uppsats har vi försökt 

stärka genom att uppsatsens olika avsnitt ständigt under arbetets gång prövats mot uppsatsens syfte 

och frågeställningar därigenom har vi säkerställt att vi undersöker det vi ämnade undersöka. 

Generaliserbarheten å andra sidan anses dock i vår uppsats ändå kunna hävdas då de studier vi 

undersökt är vetenskapligt förankrade och innehåller generaliserande kunskap. Trovärdigheten 

bedömer vi som god, då vi använt oss av relevanta databaser för urvalet till vår forskningsöverikt.  

 

5.7. Forskningsetiska överväganden 
Vid alla vetenskapliga studier ställs det krav på etiska överväganden när det gäller frågor som rör 

olika etiska principer exempelvis frivillighet och anonymitet (Bryman, 2011). Detta har vi avsett att 

ta hänsyn till genom att kontrollera att de studier vi använt oss av utförts på ett etiskt riktigt sätt. Det 

råder en viss osäkerhet huruvida studier vi har använt oss av har blivit godkända av en etisk 

kommitté, dock ser vi att det i alla studier har gjorts etiska överväganden. Enligt Bryman (2011) kan 

etiska regler ge en forskare vägledning för att undvika olämpliga tillvägagångssätt och finnas som 
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stöd vid etiska beslut. En etisk aspekt på vår uppsats som vi anser vara av vikt att här belysa är vår 

intention med vårt sätt att analysera diagnosen ADHD. Uppsatsen ifrågasätter inte symptomen som 

ger en ADHD diagnos, vi förringar heller inte barnen eller familjens upplevelser av problematiken 

som uppstår av ett ADHD-liknande beteende. Vi menar liksom Hacking (2000) att det är viktigt att 

skilja på idén om objektet och objektet i sig, i detta fall idén om ADHD och barnen med deras 

beteende. Enligt Statens offentliga utredningar (SOU, 1999 [1994:4]) är ett av de övergripande 

målen för forskning att vinna ny kunskap för att kunna förstå den värld vi lever i och har möjlighet 

att förändra den till det bättre. Oberoende av vem som finansierar forskningen ska detta vara en 

vägledande princip för varje forskare, oavsett disciplin eller forskningsnivå. Inom forskningen är 

det också viktigt att vara medveten och öka medvetenheten kring att forskningen är mer eller 

mindre styrs av olika intressen (Ibid.). Detta betänkande är något som vi haft med oss i 

skrivprocessen vilket även har lett till att vi uppmärksammats på dessa intressekonflikter inom 

forskningen. Här visar SOU (1994:4) på att forskningen vinner på största möjliga öppenhet i 

forskningsprocessen vilket vi också har sett som viktigt i vårt skrivande. Ytterligare en etisk aspekt 

SOU (1994:4) tar upp om forskning är att ange korrekta källor. Detta ser vi som relevant för oss då 

vi studerar, tolkar och ägnar oss åt textbearbetning. I och med att vår studie inte omfattar intervjuer 

där personuppgifter eller liknande information som kan vara känsligt kretsar våra etiska 

överväganden främst kring vad SOU (1944:4) beskriver som oredlighet i forskning. Det är här 

viktigt att exempelvis inte förvränga andra forskares text, att göra ett allt för ensidigt urval, att 

övertolka texterna eller att föra andras idéer vidare som om det vore våra egna.  

 

5.8. Metoddiskussion 
Denna litteraturöversikt anser vi vara relevant då vi sett stora kunskapsluckor och som vi ser det 

brister dels i hur forskningen presenteras och dels hur den används. Vi såg det därför som relevant 

att göra en granskning av en del av kunskapsläget på området behandling för ADHD. Vid en mindre 

begränsad tidsram hade möjligheten funnits att granska fler studier och därmed fått en bredare och 

en mer tillförlitlig bild av kunskapsläget. En önskan hade då varit att granska perspektiv såsom 

genus och kön samt att se på eventuella samband mellan att medicineras som barn och ett senare 

missbruk i vuxen ålder. En begränsning blev därför att inte undersöka kön och genusperspektivet, 

detta på grund av den tidsmässigt begränsade tiden samt att vi ville fokusera på ett bredare 

perspektiv. 

 

Ett annat möjligt metodval skulle vara en narrativ studie med inslag av sekundäranalys för att vi på 

så vis får möjligheten att intervjua barn som har/inte har blivit medicinerade för ADHD och därmed 

få ta del av deras upplevelse av hur medicin hjälpt eller begränsat dem. Enligt Sohlberg & Sohlberg 

(2008) innebär en narrativ studie att låta människors egen livsberättelse bli utgångspunkten för 

forskningens analys. Vanligtvis i en narrativ studie finns en viss kronologisk följd i händelsen som 

undersöks, en dåtid, en nutid och en framtid. Detta hade varit intressant för vår studie men efter 

noga etiska övervägande och planering av vår tid valde vi att begränsa oss till en forskningsöversikt. 

Ett etiskt dilemma i en intervjusituation skulle kunna vara om vi vid intervjutillfället ytterligare 

skulle medverka till att barnen upplevde sig som stämplade.  

 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 
 

 

6.1. Tabell, översikt av valda studier 
Vi använder oss av 13 studier vilka här nedan kommer att presenteras i tabellform. 

Artikel Metod  Referens: 
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Stroh, Jennifer
 
& Frankenberger, William & Cornell-

Swanson, La Vonne & Wood, Courtney & Pahl, Stephanie 

(2008). 

The Use of Stimulant Medication and Behavioral  

Interventions for the Treatment of Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder: A Survey of Parents' Knowledge, 

Attitudes, and Experiences 

Kvantitativ och kvalitativ 

intervjustudie 

1 

 

 

 

Sadre, Mahnaz
 
& Brock J., Linda (2008).  

Systems in Conflict: Labeling Youth Creativity as Mental 

Illness 

Forskningsöversikt med 

fallbeskrivningar 

2 

Rafalovich, Adam
 
(2005).  

Exploring Clinician Uncertainty in the Diagnosis and 

Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Kvalitativ intervjustudie 3 

Hansen, Dana Lee
 
& Holme Hansen, Ebba (2006).  

Caught in a Balancing Act: Parents' Dilemmas Regarding 

Their ADHD Child's Treatment With Stimulant Medication 

Kvalitativ intervjustudie 4 

Howe, David (2010).  

ADHD and its comorbidity: an example of gene-

environment interaction and its implications for child and 

family social work 

Forskningsöversikt 5 

Corcoran, Jacqueline
 
& Dattalo, Patrick (2006). 

Parent Involvement in Treatment for ADHD: A Meta-

Analysis of the Published Studies 

Forskningsöversikt-

metaanalys kvantitativ 

data 

6 

Pentecost, David
 
& Wood, Niel  (2002).  

Knowledge and Perceptions of Child-Care Social Workers 

about ADHD 

 
Kvalitativ och kvantitativ 

enkätstudie 

 
7 

Mattox, Renee & Harder, Jeanette (2007).  

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and 

Diverse Populations 

Forskningsöversikt 8 

Jensen, Cary E
 
(2004). 

Medication for Children with Attention-Deficit 

Hyperactivity Disorder 

Forskningöversikt med 

fallbeskrivningar 

9 

Leslie , Laurel K. & Stallone, Kimberly A. & Weckerly, Jill 

& McDaniel , Amy L. (2006). Implementing ADHD 

Guidlines in Primary Care: Does One Size fit All 

Kvalitativ och kvantitativ 

longitudinell 

intervjustudie 

10 

 Arvidsson, Elisabeth & Bernfort, Lars & Nordfeldt ,Sam 

(2002).  

Sjukvårdens och skolan insatser för barn med AD/HD- 

föräldrars erfarenheter. Linköpings Universitet CMT 

Institutionen för hälsa och samhälle. 

Kvantitativ intervjustudie 11 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2009). Om 

psykiatrisk diagnos och behandling, En sammanställning av 

systematiska litteraturöversikter 

Forskningsöversikt 12 

Socialstyrelsen Björn Kadesjö (2010)  

Barn som utmanar, Barn med ADHD och andra 

beteendeproblem 

Forskningsöversikt 13 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Stroh,+Jennifer/$N?site=socialservices&t:ac=811410527/abstract/1362F99DD381030C760/22&t:cp=maintain/docviewblocks
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http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Cornell-Swanson,+La+Vonne/$N?site=socialservices&t:ac=811410527/abstract/1362F99DD381030C760/22&t:cp=maintain/docviewblocks
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Cornell-Swanson,+La+Vonne/$N?site=socialservices&t:ac=811410527/abstract/1362F99DD381030C760/22&t:cp=maintain/docviewblocks
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http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Sadre,+Mahnaz/$N?site=socialservices&t:ac=61442901/abstract/1362F99DD381030C760/24&t:cp=maintain/docviewblocks
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Rafalovich,+Adam/$N?site=socialservices&t:ac=61512485/abstract/1362F99DD381030C760/46&t:cp=maintain/docviewblocks
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Hansen,+Dana+Lee/$N?site=socialservices&t:ac=811109881/abstract/1362F99DD381030C760/29&t:cp=maintain/docviewblocks
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Corcoran,+Jacqueline/$N?site=socialservices&t:ac=61383792/abstract/1362F99DD381030C760/30&t:cp=maintain/docviewblocks
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Dattalo,+Patrick/$N?site=socialservices&t:ac=61383792/abstract/1362F99DD381030C760/30&t:cp=maintain/docviewblocks
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview.indexfieldauthoraffiliation.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/au/Pentecost,+David/$N?site=socialservices&t:ac=61493001/abstract/1362F99DD381030C760/58&t:cp=maintain/docviewblocks
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6.2. Fenomenet ADHD och orsaksförklaringar 
Idén om fenomenet ADHD ser vi har att göra med vilken orsaksförklaring man i de granskade 

studierna har till fenomenet ADHD. Utifrån studierna framträder främst tre idéer och 

orsaksförklaringar om fenomenet ADHD, dessa var; biologiskt, socialkonstruktivistiskt och 

transaktionellt. Det biologiska perspektivet innebär att ADHD anses vara ett sjukdomstillstånd och 

därmed orsakat av något neurologiskt. I kontrast till det biologiska perspektivet framträder det 

socialkonstruktivistiska synsättet som ser på fenomenet ADHD som något socialt konstruerat. Detta 

synsätt poängterar omgivningsfaktorernas inverkan på barns beteende. Som en tredje idé kan vi 

urskilja ett synsätt där man i studierna tar hänsyn till både omgivningsfaktorer och arvet, det vill 

säga ett mer transaktionellt perspektiv på barns utveckling. 

 

     6.2.1. Biologiskt perspektiv 

I studie tre går det att urskilja en viss osäkerhet kring ursprunget och de exakta orsakerna till varför 

barn utvecklar ADHD, fokus ligger dock på att beskriva ADHD ur ett neurologiskt perspektiv. 

Osäkerheten är enligt studien ett resultat av forskningens ambivalenta förhållningssätt till 

fenomenet ADHD, historiskt sett kan osäkerheten synliggöras genom att titta på hur 

orsaksförklaringar har skiftat. Forskare och kliniker har varit långt från eniga att anta ett strikt 

neurologiskt perspektiv. Detta perspektiv har dock dominerat diskussionen kring ADHD och 

förklaringar gällande orsaker samt behandlingsmetoder. På 1920-talet påstods att orsaker till 

hyperaktivitet och uppmärksamhet kunde härledas till avvikelser i hjärnans struktur, detta möttes till 

en början av ett stort motstånd men accepterades sedan alltmer. I mitten av 1900-talet höjdes 

skeptiska röster mot detta perspektiv då det fanns de som hävdade att förklaringen till beteendet låg 

i omgivningen och psykologiska faktorer. Företrädare från psykoterapin, vilka kritiserade det 

neurologiska perspektivet, menade att överaktiva barn och ungdomar reagerar på problem i 

omgivningen snarare än neurologiska impulser. 

 

I kontrast till studie tre pekar studie åtta på att studier som gjorts de senaste decennierna visar att 

ADHD är en kronisk och livslång sjukdom/tillstånd vilken också har en negativ inverkan i dagliga 

livet både fysiskt som psykiskt. Utöver det faktum att ADHD hävdas vara en kronisk och livslång 

sjukdom så visar studien på att barn med ADHD löper större risk att drabbas av andra psykiska 

sjukdomar, detta benämns då som samsjuklighet. Exempel på detta skulle kunna vara 

inlärningssvårigheter, trotssyndrom, uppförandestörningar, tourrets syndrom, depression, ångest och 

bipolära tillstånd. Dock påpekar studie åtta att den egentliga orsaken till ADHD ännu är okänd men 

att det finns vissa belägg som stödjer en neurologisk/biologisk orsaksförklaring till ADHD. Detta 

ses i dagsläget som en preliminär förklaring, dock finns det studier som pekar på att 34-40 % av de 

barn som har ADHD också har en historia av ADHD i släkten. Det har även visat sig att 10-35 % av 

barn med ADHD också har en nära familjemedlem som har eller har haft ADHD. Även om det finns 

många studier på den biologiska förklaringen vill man ändå påpeka att icke genetiska faktorer också 

kan vara viktiga för att kunna förklara orsaken till ADHD. Studie åtta är den enda av våra granskade 

studier som hävdar att diagnosen ADHD innebär ett livslångt sjukdomstillstånd. Detta i kontrast till 

resterande studier som har ett mer kritiskt förhållningssätt till ADHD symptom och diagnostisering. 

Något som utmärker studie åtta är att man även talar om vikten av att barnet ska få en korrekt 

utvärdering av sitt beteende och därmed rätt behandling, det är därför också viktigt att förstå vilken 

kultur, kontext och socioekonomisk situation barnet lever i. Detta kan ses som motsägelsefullt då 

man i studie åtta dels menar att diagnosen ADHD innebär en livslång sjukdom där vi tolkar det som 

att idén om fenomenet ADHD har en biologisk orsaksförklaring. Samtidigt som studien pekar på 

vikten av att förstå barnets kultur, kontext och socioekonomiska situation, faktorer vi ser som ytterst 

sociala.  
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     6.2.2. Socialkonstruktivistiskt synsätt 

I studie 12 beskrivs ADHD som ett tillstånd som inte primärt kan betecknas som en sjukdom utan 

snarare som en funktionsnedsättning med sin debut i barndomen. Funktionsnedsättningar som 

tillståndet skulle innebära består livet ut men det kan också ske en viss utläkning eller 

mognadsprocess som därmed kan leda till en så kallad ”normalare” anpassning till vuxenlivet. I 

studien menas att det ofta tillsammans med ADHD även förekommer någon annan form av psykisk 

ohälsa, såsom ångest, depression, psykotiska genombrott, missbruk av olika slag och kriminalitet. 

Gällande idén kring fenomenet ADHD så har man i studie två ett mer socialkonstruktivistiskt 

förhållningssätt till fenomenet då man visar på karakteristiska drag hos kreativa människor och 

jämför dessa med symtomen för ADHD. Man tar här upp det faktum att kreativa barn och unga blir 

stämplade som mentalt sjuka. Detta för att kreativa barn och unga ofta löser problem på ett sådant 

sätt som enligt föräldrar, lärare och andra professionella inte anser vara korrekt enligt normen. 

Deras lösningar på problem är ofta mer kreativa och kan ibland uppfattas som okonventionella. En 

konsekvens av detta synsätt är att dessa barn kan behandlas på ett sådant sätt som för den kreativa 

individen kan få förödande konsekvenser både psykiskt och känslomässigt. Studien ställer sig här 

frågande till om barnen inte bara är uttråkade och att sjukdomen snarare är en kognitiv stil och ett 

annat sätt att tänka som passar den nya tidens samhälle och dess krav bättre. Dessa tankar kan 

förstås genom Sahlins (2002) idé om hur sociala problem konstrueras, då hon menar att ett socialt 

problem måste uppfattas som existerande och något som kan åtgärdas. Detta går att koppla till 

studie två där författarna menar att kreativa barn som löser sina problem på okonventionella sätt 

stämplas av samhället som onormal med ett avvikande beteende. Studien gör en enkel jämförelse 

mellan karaktärsdragen hos ett kreativt barn och ADHD symtomen som visar på hur den olärde inte 

skulle kunna skilja på dessa två. I studien menar man även att det i dagens samhälle inte finns tid 

eller energi hos lärare att observera tillräckligt för att tillgodose dessa barns nyfikenhet och behov. 

Barnen som har en nyfikenhet, energi, iver att uttrycka sig och ett behov av att definiera regler 

passar inte in i det vanliga klassrummet. En konsekvens av detta kan således bli att dessa barn 

känner sig ignorerade och kritiserade. Sahlin (2002) menar att det inte går att prata om ett problem 

om det inte är definierat. I förhållande till ADHD diagnosen kan det ses som att definitionen blir 

nödvändig för att barnen ska kunna få rätt hjälp och stöd. Studie två visar i och med jämförelsen 

mellan kreativa barn och de barn som får diagnosen ADHD liksom Sahlin på samhällets behov av 

att definiera och kategorisera människor och dess problem. Detta för att lättare förstå och förhålla 

sig till olika individer.   

 

Även i studie fem kan vi se vissa likheter i tanken kring hur man i ovan nämnda studier förhåller sig 

till fenomenet ADHD, det vill säga idén om orsaksförklaringen. Detta exempelvis genom att 

sjukdomen ADHD endast anses existera när barnets beteende inte svarar upp mot de sociala 

förväntningarna som finns exempelvis i ett klassrum. Symtom som hyperaktivitet och 

ouppmärksamhet blir endast till problem då de synliggörs av omgivningen. Detta kan ses som att 

författarna till studierna intar ett mer socialkonstruktivistiskt och socialt förhållningssätt på 

fenomenet ADHD.  I förhållande till Sahlins (2002) resonemang kring sociala problem som sociala 

konstruktioner ser vi här att problemet med ADHD skapas i en viss miljö, i detta fall i klassrummet. 

Utifrån Sahlins (2002) tankar om att sociala problem kan ses som socialt konstruerade och 

Månssons (2002) resonemang kring stämplig kan vi se att omgivningen hjälper till att skapa 

avvikande barn då de uppmärksammas och definieras som sådana. Eftersom det avvikande 

beteendet inte är en egenskap hos handlingen som barnet utför utan här kan ses som en konsekvens 

av att andra tillämpar egenskaper på barnet. Genom detta skulle det socialt konstruerande kunna ses 

som en del av en stämplingsprocess i vilken barnet definieras i samspelet mellan barnet, beteendet 

och samhällets reaktion. Detta poängterar även Healy (2005) utifrån den medicinska diskursen där 

hon menar att det är individen själv som blir ansvarig för det avvikande beteendet snarare än att 

omgivningen har en roll i detta.  
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Flera av de granskade studierna förhåller sig kritisk till DSM-IV och dess kriterier, bland annat 

ifrågasätts huruvida ADHD som fenomen föds i och med kategoriseringen och klassificeringen som 

sker i DSM-IV. I studie ett menar författarna att det finns bevis som pekar på ett högt antal 

feldiagnostiseringar, vilket i sin tur kan leda till sämre resultat av behandling. Sämre resultat av 

behandling påverkar också exempelvis föräldrar till barn med ADHD då det är svårt att veta vilken 

behandling som är mest effektiv. I studie tre tar man som exempel upp APA:s DSM-IV från 1994 

som istället för att ses som en guide med olika principer tas på allt för stort allvar och ses som 

auktoritär på området. Ett dilemma är enligt författarna att DSM-IV öppnar upp för en bred 

tolkningsmöjlighet och man ifrågasätter validiteten i diagnoskriterierna och menar att ADHD 

diagnosen som sådan innehåller flertalet felaktigheter och kulturella fördomar. Även på National 

institutes of health conferens (1998) menade experter på området ADHD att diagnosen har 

oroväckande reliabilitets och validitetsproblem. Studie två menar att kriterierna för ADHD även 

passar bra in på de barn som ”bara” är kreativa, man jämför i studien DSM-kriterierna med 

karaktärsdrag hos en kreativ individ och ser där stora likheter. ADHD förklaras ofta med begrepp 

som låg frustrationstolerans, humörsvängningar, lågt självförtroende, rastlöshet och envishet. Andra 

symtom är koncentrationssvårigheter, dagdrömmar, svårt att slutföra saker och att lätt bli 

distraherad. Symptomet impulsivitet i ADHD kan innebära socialt oacceptabelt beteende och 

ensamlek samt aktiviteter där personen inte tänker på möjliga konsekvenser. I jämförelse med 

karaktärsdragen hos en kreativ individ så är karaktärsdragen här att dagdrömma, beredd att ta risker, 

okonventionell och hittar ofta organisation i kaos. Kreativa barn är ofta energiska och har alltid nya 

idéer samt att det för personen är svårt att ta av andra uppsatta regler, de fördrar även att arbeta på 

egen hand och är ofta flexibla. Med detta vill man i studien visa på att kriterierna för ADHD även 

stämmer in på den grupp av människor som är kreativa.  

 

I studie 13 definieras ADHD diagnosen som något vilken har sitt ursprung dels i DSM-IV, alltså 

som olika slags beteendemönster som sammanfattas med de diagnostiska benämningar som här har 

fastställts i DSM-IV men också som avgränsade nedsättningar av specifika förmågor som 

exempelvis inlärning och kontroll av impuls eller känslor. Man syftar i studien på barn som har 

beteendeproblem och barn som utmanar sin omgivning med sina svårigheter och sitt krävande 

beteende. I studie åtta beskrivs att DSM-IV identifierar tre subgrupper av ADHD vilkas 

karaktäristiska drag är hyperaktivitet - impulsivitet, ouppmärksamhet eller en kombination av de 

alla tre. Barn som är hyperaktiva verkar ständigt vara på väg någonstans och de barn som är 

hyperaktiva verkar inte tänka efter innan de agerar samt tenderar att säga olämpliga saker. 

Ouppmärksamma barn har svårt att koncentrera sig på en sak och bli fort gärna uttråkade. Dock tar 

studie åtta upp det faktum att det har visat sig att de ouppmärksamma barnen inte har några större 

problem att hålla fokus då de gör någonting de tycker om. Barnens problem kan vi av denna 

beskrivning se som att de uppstår i en viss social kontext och därmed kan vi säga att problemen 

konstrueras där och då. Månsson (2001) menar att handlingen inte kommer att ses som något 

avvikande innan samhället definierar den som avvikande. Det avvikande beteendet handlar då inte 

om en egenskap hos individen utan att omgivningen bestämt att ett visst beteende ska ses som 

avvikande. Även i studie tre ifrågasätter man validiteten på olika sjukdomskategorier och dess 

behandling. Man menar här att diagnoser i sig föder sjukdomar och sjukdomar leder till behandling. 

Studien pekar på att diagnosverktygen är mångfacetterade och ett socialt påverkat fenomen. Detta 

skulle enligt Healy (2005) kunna ses som samhällets försök att modifiera individen själv istället för 

att förändra den omkringliggande miljön. Detta kan ses som att sociala problem reduceras och 

vanliga mänskliga beteenden blir till diagnoser som bara kan botas genom medicinsk vård. Healy 

(2005) ser detta som problematisk då det kan innebära att problemen förskjuts från samhället till 

den enskilde individen, därmed befrias omgivningen från sitt ansvar.  Även Johannisson (2006) 

menar att en diagnos kan innebära en avlastning från skuld, ångest och ansvar och däri fungera som 

en tröst. Känslan av ansvarsbefrielse och tröst bekräftas även i studie 11 där föräldrar upplever att 

de till en början sett diagnosen som något som underlättade. Det förklaras med att föräldrar kände 
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att de lättare kunde hantera barnet samt att de lättare kunde förklara barnets och familjens situation 

för andra runt omkring.  

 

Studie fem tar upp diskussionen om huruvida alla fall av ADHD verkligen är korrekt 

diagnostiserade, ifrågasättandet har sin grund i att flera av ADHD symtomen även liknar andra 

beteendeproblem hos barn och kanske till och med bättre förstås som exempelvis ett posttraumatiskt 

stressymtom eller en anknytningsproblematik. Sahlin (2002) hävdar att ett fenomen kan existera 

oberoende, dock är det inte självklart hur det ska tolkas eller klassificeras, vi kopplar detta till 

fenomenet ADHD och till det Sahlin (2002) skriver om att ett tillstånd kan bli typifierat. Detta 

genom att ett problem ur ett konstruktivistiskt synsätt till en början inte är givet socialt men genom 

att problemet förklaras medicinskt kan fenomenet typifieras som en sjukdom som i sin tur 

medicineras. ADHD kan genom en kollektiv definitionsprocess, kommit att bli en sjukdom. Vi kan 

även urskilja dessa tankar i studie nio där författarna tar upp två viktiga aspekter gällande ADHD. 

Dels att fenomenet diskuteras som en kontroversiell sjukdom vilkens existens ibland kan 

ifrågasättas. I andra fall kan sjukdomen ses som verklig, dock hävdar man att det fortfarande sker en 

överdiagnostisering samt att många av diagnoserna som ställs inte är korrekt ställda.  Den andra 

punkten innebär ett konstaterande kring att inte finns något definitivt verktyg för att ställa diagnosen 

ADHD. Detta är även något som studie 12 tar upp där man menar att diagnostiseringen bygger på 

klinisk diagnostik och inga biologiska eller andra metoder finns för att säkerställa diagnosen, det 

råder även en stor variation i hur diagnostiseringen går till. I studie fem ifrågasätts huruvida 

diagnosen ADHD verkligen har ökat eller om det idag handlar om att man idag lättare känner igen 

symtomen som liknar ADHD kriterierna samt att diagnosverktygen utvecklats. Ökningen av ADHD 

diagnoser menar man i studien även är ett resultat den stigande feldiagnostiseringen. Johannisson 

(2006) beskriver det som att diagnoser är något som ständigt förändras över i tid och varierar med 

våra värderingar samt att sjukdomar kan förekomma i en viss kultur men inte en annan, här 

använder Johannisson begreppet kulturdiagnos.   

 

Studie nio poängterar att det är viktigt att få information från både föräldrar och lärare om barnets 

beteende samt att observationer bör ske både när barnet är ensamt och interagerar socialt, det är 

även viktigt att tänka på vilket utvecklingsstadie barnet är i. Författarna menar därför att det inte är 

möjligt att ställa en diagnos enbart baserat på ett mötestillfälle. Även studie fem menar att det vid en 

diagnostisering är nödvändigt att se till flera vuxna personers utsagor om barnet och detta i 

kombination med observationer i barnets miljö. Om detta inte beaktas är risken stor att symtomen 

ses som ADHD trots att det egentligen handlar om andra problem. Månsson (1996) beskriver att det 

som händer när en individ känner att hon/han blivit stämplad av sin omgivning är att självbilden och 

den offentliga identiteten förändras. Studie 11 visar att en diagnos inte endast ses som positivt av 

barnet själv. Fler än hälften av barnen i studie nio upplevde diagnosen som något negativt eftersom 

att andra barn nu skulle betrakta de med diagnos som annorlunda och med problem. Andra barn 

hade en mer ambivalent inställning till diagnosen och menade att det inte spelade någon roll då de 

ändå kände sig annorlunda. Tankar kring detta i relation till det studie fem skriver om att många 

små barn med diagnosen ADHD riskerar att få andra problem såsom inlärnings- och 

beteendesvårigheter kan vi se hör ihop. Diagnostiseringen blir som vi ser det en del av 

stämplingsprocessen där barnet tilldelas en viss roll. Ett dilemma med detta kan då bli att vissa barn 

kan känna att de ska ”leva upp” till den rollen som det avvikande beteendet innebär och därmed 

vidmakthåller och/ eller överdriver ett visst beteende. Studie fem pekar också på risken med att barn 

som har diagnosen ADHD löper större risk att på lång sikt drabbas av problem som exempelvis 

avhopp från skolan, dåliga betyg, familjeproblematik, aggressivt beteende samt arbetslöshet.  

 

     6.2.3. Transaktionellt perspektiv 

Studie fem menar att det finns två olika sätt att se på omgivningsperspektivet i förhållande till 

ADHD. Ett perspektiv hävdar starkt att kvaliteten på omvårdnaden har att göra med orsakerna till 
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ADHD, speciellt i familjer där det förekommer misshandel av något slag, försummelse eller trauma. 

Detta menar man i studien kan komma att påverka hur genuppsättningen kommer till uttryck senare 

i livet. Det vill säga en idé om fenomenet som har att göra med ett transaktionellt 

utvecklingsperspektiv och en neuropsykiatrisk förklaringsmodell. Detta är även något som 

Ljungberg (2008) framhåller då barn med ADHD uppvisar symptom som kan ha att göra med 

biologiska förändringar i hjärnan på grund av ärftlighet eller att barnet har utsatts för påfrestningar 

som lett till skador på hjärnan (Ibid.). Det andra sättet att se på ADHD som studie fem tar upp är att 

barnet provocerar fram ett mer kontrollerande och disciplinärt beteende hos sina föräldrar på grund 

av barnets impulsivitet och hyperaktivitet. Studie åtta kan liksom de tre tidigare studierna visa på 

idén om omgivningens betydelse då man menar att ADHD-liknande symtom såsom oro, 

hyperaktivitet, överreaktioner, koncentrationssvårigheter, impulsivitet och distraherbarhet kan 

härledas till en kronisk stress och oförutsägbarhet som närmiljön kan provocera fram. Dessa 

karaktärsdrag beskrivs även i studie 11 där barn med ADHD beskriv ha stora svårigheter med att 

hålla koncentrationen på en uppgift samt att de kan ha svårt att anpassa sin aktivitetsnivå och 

kontrollera sina impulser. Denna beskrivning härleds dock inte till något som påverkas av 

närmiljön. Ett barn med dessa svårigheter anses i studie 11 vara i ett stort behov av att vuxna i deras 

närhet förstår och kan hjälpa dem.  

 

Vi kan se att studie fem antar ett transaktionellt utvecklingsperspektiv då de ser att orsakerna till 

ADHD kan vara biologiska men även psykosociala. Detta blir tydligt då de visar på sambandet 

mellan kvalitén på omvårdnaden och ADHD samt hur misshandel och försummelse kan påverka 

genuppsättningen. Liksom i studie åtta beskrivs hur en dysfunktionell familj med exempelvis 

psykisk sjukdom, missbruk eller återkommande konflikter kan bidra till en stress som påverkar 

barnet negativt. I studie fem ser man dock en svårighet i att identifiera vilka faktorer som är 

genetiskt betingade och vilka som är omgivningens, samt hur dessa påverkar varandra och hur de 

påverkar barnet med ADHD. Svårigheterna att identifiera faktorernas ursprung och vilka faktorer 

som påverkar vilka kan härledas till Hackings (2000) ifrågasättande av vad som existerar oberoende 

av vår kunskap. Då man i ovan nämnda studier gällande frågan om fenomenet ADHD inte är säker 

på symptomens ursprung råder en osäkerhet om det är genuppsättningen som påverkar individen 

eller om det handlar om kvalitén på omvårdnaden. Vidare går detta att förstås genom Hackings 

(2000) resonemang kring vad han beskriver som en växelverkan mellan idéer om beteenden, 

handlingar, individer, tillstånd och villkor. Detta bidrar även till den sociala konstruktionen av idén 

om fenomenet och idén om människorna som den innefattar. Studie fem visar även på samband 

mellan en sämre språkutveckling och svårigheter i att reglera sitt beteende, som i sin tur kan leda till 

frustration hos både barn och föräldrar. En konsekvens av detta kan bli att barnet i och med sin 

nedsatta språkförmåga misstolkar sociala situationer. Detta benämner studie fem som ”i barnet” 

faktorer och som påverkar föräldra- barn relationen, socialisationen och språkutvecklingen, vilket i 

sin tur kan leda till att gen- och miljöfaktorer påverkar och ”vidmakthåller” ADHD-symptomen. Till 

detta hör också att olika föräldrakaraktärer såsom ilska, oförmåga att reglera sina känslor och 

missunnsamhet kan påverka ”i barnet” faktorer och på så vis bidra till att språkutvecklingen 

försämras, sämre social kompetens, impulsivitet samt ouppmärksamhet. Studie fem visar även på 

att barnets omgivning och familjeförhållanden har en stor betydelse för huruvida ett barn utvecklar 

ADHD-liknande symptom. Det är enligt studie fem mycket troligt att risker som härleds till 

omgivningen interagerar med genetiska faktorer, exempelvis hjärnans kemi, neurologisk känslighet 

och reglering av temperament kan leda till att ett barn utvecklar ADHD. Studien påvisar att alla 

individer har en genetisk potential och möjlighet att utvecklas till fullo men huruvida en individ får 

möjlighet att utveckla denna potential är beroende av faktorer i omgivningen. Vi kan här tala om ett 

mer transaktionellt utvecklingsperspektiv där man menar att både arvet och miljön påverkar 

människans utveckling. Människor blir påverkade i interaktion med varandra och alla budskap 

kommer på något sätt att påverka mottagaren (Havnesköld & Risholm, Mothander, 2009). Med 

utgångspunkt i det transaktionella synsättet kan vi se det som att interaktionen påverkar barnet 
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samtidigt som barnet påverkas av omgivningen och anhöriga. Om alla budskap påverkar mottagaren 

bör det även påverka hur samhället definierar barn som avvikare och stämplar dem som bärare av 

en sjukdom. Även de relationer som omger barnet, exempelvis föräldra- lärarrelationen antas 

påverka varandra och därmed även barnets utveckling. Detta visar studie 13 exempel på då miljön 

som barnet växer upp i spelar en mycket stor roll för hur problemen kommer ta sig uttryck eller 

utvecklas. ADHD innebär en sårbarhet som gör dessa barn känsligare för förhållanden i sina 

uppväxtmiljöer. Här ses både arv och miljö således spela roll för problemen vid ADHD. 

 

Studie 13 refererar till flera andra studier som visar att det finns en hög grad av ärftlighet vid 

ADHD, samt att även medfödda eller tidigt förvärvade förutsättningar är den största orsaken till 

ADHD. Studie fem liksom studie åtta redovisar en idé om en mer biologisk orsaksförklaring och 

visar på att vissa föräldrafaktorer kan härledas till ADHD, exempelvis om modern under 

graviditeten nyttjar alkohol eller röker samt om barnet föds för tidigt samt att även ett barns diet 

under de första månaderna kan påverka risken för att få ADHD. Studie fem visar även på att det 

finns en hög ärftlighet för ADHD. Man menar här att många gener går i arv och då speciellt de vilka 

är relaterade till dopamin neurotransmittorer och serratonin, detta bör finnas i åtanke vid tal om 

ADHD och samsjukligheten i samband med symptomen. Även i studie åtta visas det på ett samband 

mellan symtomen hyperaktivitet och ouppmärksamhet i ADHD och exempelvis rökning under 

graviditeten, brist på syre under den neonatala perioden samt om barnet varit exponerad för bly. 

Faktorer kopplade till graviditeten, som senare kan kopplas till ADHD, tas upp i studie 13. Dessa 

faktorer som exempelvis komplikationer i fosterstadiet, förlossningen eller nyföddhetstiden kan 

leda till motoriskt- neurologiska avvikelser eller inlärningsproblem. Det går här att dra tydliga 

paralleller till det transaktionella utvecklingsperspektivet då arvet och miljö tros ha en betydande 

inverkan på hur en individ utvecklas.  Ovan nämnda studier ger uttryck för att det finns ett samband 

mellan arv, miljö och ADHD då studierna kopplar orsaken till ADHD med händelser vid graviditet 

och förlossning samt att uppväxtmiljön och ärftlighet.   

 

Studie fem hävdar att hälften av de grundläggande genetiska riskerna är snarlika för diagnoserna 

ADHD, trotssyndrom och uppförandestörning, och menar att det slutligen ändå är omgivningens 

påverkan som bestämmer hur sjukdomen kommer att uttryckas och därmed också namnges. ADHD 

blir därför som barnets svar på hur föräldrarna har kunnat möta och tillgodose barnets behov. 

Studien menar att även om ADHD kan ses som något biologiskt och ärftligt så visar man även på att 

faktorer som familj och omgivning spelar en viktig roll. Detta kan förstås genom Hackings (2000) 

resonemang om att barnets beteende är ett resultat av en återkopplingseffekt från exempelvis 

föräldrarna. Barnet ses som en interaktiv kategori som har påverkats av föräldrarnas kunskap 

förändringar och fördomar. Barnet har återkopplat på den idé som finns om honom/henne och däri 

förändrat sitt beteende genom hur andra ser på barnet eller vilken bild barnet har av sig själv. På så 

vis kan det ses som att idéerna om barnet växelverkar med barnets faktiskta beteende, handlingar 

och tillstånd (Ibid.). Det kan ses som att barnets beteende påverkas av idén av dem som en så kallad 

kategori och däri skulle kunna ses som socialt konstruerat.   

 

6.3. Behandling  
I detta avsnitt vill vi få en djupare förståelse för hur de granskade studiernas resonerar kring 

behandling och hur denna kan upplevas. Det är tydligt att medicin i kombination med 

beteendeinriktad behandling är det som förespråkas, trots detta pekar många av studierna på att 

medicinering är den behandling som ökar mest. En oväntad del i detta var att flertalet studier hade 

så stort fokus på föräldrastödjande insatser samt att barn som behandlas utan medicin hamnade lite i 

skymundan.  
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     6.3.1. Medicinsk behandling 

I studie tre gör man en liknelse mellan att skriva ut medicin för ADHD och att skriva ut antibiotika 

för en bakteriell infektion trots att medicinen endast botar virusinfektioner. Det vill säga att i fallet 

ADHD menar studien att ett psykologiskt problem behandlas medicinskt. Conrad och Schneider 

(1992) ser det som att samhället har gett den medicinska professionen tillräckligt mycket makt att 

den nu har mandat att modifiera människans beteende. Detta har påverkat samhällets syn och 

acceptens inför att medicinera ett avvikande beteende. Conrad och Schneiders (1992) resonemang 

kring den medicinska professionens makt och samhällets accepterande går även att koppla till studie 

tre där författarna menar att den ökande medicineringen kan bero på det faktum att den 

neurologiska orsaksförklaringen, där man hävdar att sjukdomen kan härledas till avvikelser i 

hjärnans struktur, har haft stort inflytande i diskussionen kring ADHD. Studie fem menar att 

kliniska försök och evidensbaserad forskning har visat att stimulerande mediciner på kort sikt (ett 

till två år) i 75 % av fallen är effektiva. Hur stimulerande mediciner såsom Ritalin påverkar barnets 

hjärna långsiktigt är dock inte känt. De barn som har ADHD är i större behov av högre andel stimuli 

för att känna sig tillfreds och de stimulerande medicinerna gör att barnets känslighet i 

neurosystemet ökar, vilket reducerar hyperaktiviteten och ouppmärksamheten. Stimulerande 

medicin reducerar symptomen av ADHD men påverkar också barnets karaktärsdrag samt hur 

relationen mellan föräldrarna och barnet ser ut.  Även studie nio pekar på att ADHD ofta kan 

behandlas med psykostimulerande mediciner, men tar även upp nackdelarna med denna sort 

medicin. En nackdel som nämns är att medicinens maximala effekt endast är verksam ett par 

timmar om dygnet. Detta i sin tur leder till att förbättringar som sker i och med medicinen endast 

upplevs på endast ett område i livet, exempelvis i skolan eller i hemmet. Ytterligare en nackdel är 

att 25 % av barnen inte svarar positivt på medicinen och kan då uppleva bieffekter. Då medicinen 

endast är verksam under ett par timmar innebär det att om inte barnet får en ny dos efter 

verkningstiden så kommer problemen återigen att yttra sig. Svårigheter med medicinering är också 

den överdrivet höga utskrivning av medicin till de barn som egentligen inte uppfyller alla kriterier 

för ADHD, detta är ett område som författarna till studie nio menar behöver studeras mer. Man 

beskriver i studie ett att ADHD vanligtvis behandlas med stimulerande medicin, 

beteendeinterventioner eller en kombination av de båda. Det har dock visat sig att användningen av 

den stimulerande medicinen de senaste åren kraftigt har ökat som den primära behandlingsmetoden. 

Det kan här ses som att det skett en medikalisering av ett beteende som tidigare ansetts vara 

ickemedicinskt. Detta går att koppla till Conrad och Schneider (1992) som menar att medicinen kan 

ses som en del av en social kontroll och Healy (2005) som även menar att medicinen är ett sätt att 

modifiera människan snarare än att tillrättalägga och förändra omgivningen. Även studie 12 

poängterar den ökande medicineringen och tar upp det faktum att centralstimulerande medicin ökar 

i omfattning trots att det har utvecklats en rad olika psykoterapeutiska, psykopedagogiska och 

sociala behandlingsmetoder för ADHD. Den medicinska behandlingsformen ifrågasätts i studien 

med tanke på misstanken om att det skulle kunna innebära en ökad risk för att barnet senare i livet 

utvecklar ett missbruk. 

 
Flera studier hävdar att orsaken till ADHD går att härleda både till omgivningen och till något 

biologiskt, detta gör också att studierna förespråkar både medicin och beteendeinriktad behandling 

för att nå bästa resultat. Conrad och Schneider (1992) hävdar att medicinen kan vara ett sätt att 

upprätthålla den sociala normen och kontrollen. Medicinen kan användas för att minimera, 

eliminera och normalisera avvikare, det vill säga att beteendet genom medicinen definieras som en 

sjukdom eller symptom av en sjukdom. Detta kopplat till de studier som förespråkar en 

kombination av medicin och beteendeinriktad behandling visar att studierna har en idé om att 

ADHD ändå är något som orsakats av något som definierats som en sjukdom. Studie 12 anser att 

behandling med läkemedel ska ses som en del i ett behandlingsprogram då andra stödåtgärder visats 

sig vara otillräckliga. Individanpassade behandlingsmål bör därför beskrivas innan 

läkemedelsbehandling påbörjas. Vidare skriver studie 12 att det inte går att bedöma nyttan och 
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riskerna vid en lägre tid av behandling lägre än sex månader, men att både metylfenidat och 

atomoxetin visat sig lindra kärnsymtomen vid ADHD vid en korttidsbehandling (tre veckor till sex 

mån) och att dessa läkemedel idag är godkända för behandling av barn och ungdomar med ADHD. 

Studie fem skriver att ADHD ibland ses som något biologiskt orsakat och därmed bör behandlas 

med medicin men de säger samtidigt att en kombination av beteendeinriktad behandling och 

medicin är att föredra då de båda behandlingsmetoderna tillsammans är mer effektiva än var och en 

för sig. Studie åtta menar i detta avseende att de barn som blev erbjudna en slags behandling 

uppvisat ett lägre förbättringsresultat. Studie tio menar dock att medicin eller beteendeinriktad 

behandling även är effektiva var för sig. Enligt studie fem har en kombinerad behandlingsmetod 

inte visat något samband med en normaliseringsprocess, trots detta visar studien att de barn som fått 

medicin har klarat sig bättre än kontrollgrupper som inte fått medicin. I kontrast till studie fem så 

menar studie tio att stimulerande medicin sågs som framgångsrik i en normaliseringsprocess i över 

hälften av de fallen av barn med ADHD de studerat. Vi ställer oss frågan om vad som här anses vara 

normalt och inte, detta är även något som Conrad och Schneider (1992) diskuterar när de skriver att 

många barns beteende numera ses som något avvikande trots att beteendet förr sågs som ett normalt 

beteende. Ett hyperaktivt beteende förklaras genom medicinen som något avvikande och  har enligt 

författarna accepterats av allmänheten. Vi menar att detta kan tolkas som att samhället medicinerar 

barn som i själva verket är ”normala” men som samhället bestämt och accepterat som avvikare då 

de inte passar in i normen. Även i studie åtta hänvisas det till flertalet andra studier som visat att 

medicinering samt olika sorters beteendeterapi har visats sig vara effektiva för behandling av 

ADHD. Barn som fått en kombinerad behandling av både medicinsk och beteendeinriktad art visade 

sig få högre resultat gällande skolprestationer och sociala relationer. Det visade sig även att barnen 

mådde bättre rent känslomässigt.   

 

     6.3.2. Föräldrastödjande insatser 

Något som i studierna tas upp som en behandlingsform var stödjande insatser till föräldrar som har 

barn med ADHD-liknande symptom. I tre av de granskade studierna (fem, åtta och nio) betonas 

vikten av föräldrastöd som enskild behandlingsmetod. Studierna menar då att oberoende av om 

ADHD orsakas av något genetisk eller miljörelaterat visar studie fem på att ett bra stöd till föräldrar 

kan ses som en effektiv behandlingsmetod. För att öka den terapeutiska effekten förespråkas en 

kombination av stöd till föräldrarna med en medicinsk behandling av barnet med ADHD-liknande 

symptom. Exempelvis kan barnet få medicin i skolan och i hemmet kan föräldrarna arbeta med 

beteendet, en fördel med detta är att intaget av medicinen då kan minskas. Det har även visat sig 

vara effektivt med kurser för föräldrarna där de fick lära sig hur de kunde hantera sina barn och dess 

problem. Effekterna av denna sorts behandling har enligt studie åtta att göra med att föräldrarna tar 

på sig en terapeutisk roll och att barnet därför blir ”behandlat” i sin hemmiljö. Denna 

behandlingsform bygger enligt på föräldra- barn relationen vilket visar sig vara mycket positivt då 

familjer med barn som har ADHD ofta lever med en större stress och fler konflikter än andra 

familjer. En grundtanke i denna behandlingsform är att föräldrarna hjälper barnet att ersätta ett 

beteende med ett mer accepterat beteende. I detta arbete är det viktigt att använda sig av 

förstärkningar såsom beröm och belöningar vilket har visat sig vara mer effektivt då barn med 

ADHD ofta har svårt med motivationen vilket även tas upp i studie fem. En svårighet med 

föräldraprogrammen är att de måste anpassas till alla olika typer av familjer och kulturella 

bakgrunder. Detta är alltså väldigt viktigt att tänka på i mötet med familjerna så att de får verktyg 

som fungerar i deras hemmiljö. Synen på behandling som är inriktad på föräldrarna delas även av 

studie 13 där författarna menar att hjälpen till ett barn med ADHD i första hand ska riktas mot 

barnets föräldrar, lärare och andra viktiga personer i omgivningen. Detta för att de ska förstå hur 

barnet fungerar och lättare kunna möta och hjälpa barnet. Orsaken till uppkomsten av ADHD kan 

enligt Ljungberg (2008) ha multifaktoriella förklaringar då ärftliga förhållande eller psykosocial 

belastning eller en kombination av dem båda kan vara en orsak till problemen. Författaren menar 

även att beroende på vilket sätt barnets uppväxt präglas av dessa faktorer så kommer symptomen 
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eller problemen uppmärksammas mer eller mindre. Ljungbergs sätt att se till orsaksförklaringarna 

kan även urskiljas i studie åtta och 13 där författarna dels menar att problemen ADHD för med sig 

beror på en funktionsnedsättning som det inte finns någon speciell bot för. Insatserna bör därför 

vara riktade mot att skapa bättre förhållanden omkring barnet, det vill säga att miljön bör 

tillrättaläggas och att insatsen bör handla om att hjälpa barnet fungera annorlunda än tidigare genom 

att exempelvis lära barnet lyssna och koncentrera sig.  

 

     6.3.3. Omgivningens roll 

Vad barnets omgivning har för inställning till medicin tycks i studierna ha inverkan på effekten och 

därmed även utfallet av att barnen medicineras. Studie ett visar att föräldrar till barn som behandlas 

för ADHD med medicin är väl medvetna om hur medicinen kan påverka barnets skolprestationer på 

kort sikt. Föräldrar hade även föreställningen om att fördelarna på kort sikt även skulle leda till fler 

långsiktiga fördelar, de var dock inte medvetna om medicinens bieffekter och hur medicinen i 

framtiden skulle kunna påverka barnens psykologiska utveckling. Studie ett problematiserar i detta 

sammanhang det faktum att det generellt inte finns studier som visar på några långsiktiga positiva 

effekter på barnens skolprestationer. Det finns enligt studien forskning som avslöjar att den 

stimulerande medicinen på kort sikt ger samma positiva effekter på uppmärksamhet och beteende 

för alla barn, med eller utan diagnosen ADHD. Studie fyra visar att föräldrars meningar går isär 

gällande åsikter kring vad medicinen ska ha för roll i barnens framtida liv. Å ena sidan önskar 

föräldrar att medicinen ska vara något temporärt men å andra sidan finns det föräldrar som ser att 

medicinen är en viktig del även i barnets vuxna liv. Det blir i och med detta tydligt för oss att 

föräldrars egna önskningar och förväntningar på barnets framtid bidrar till att medicinen 

förespråkas. Som vi ser det blir det även troligt att föräldrarnas uppfattning spelar en stor roll för 

hur utfallet det vill säga effekten av behandlingen kommer att bli. Conrad och Schneider (1992) 

beskriver det som att samhället idag genom medikalisering har en stor tilltro till medicinen och dess 

möjlighet att eliminera ett oacceptabelt beteende och istället bidra till en normaliseringsprocess. En 

del av föräldrarnas positiva inställning till medicinen skulle kunna handla om att man som förälder 

medvetet eller omedvetet vill att sitt barn ska vara så ”normalt” som möjligt. Detta kan också 

förstås genom det faktum att trots att många föräldrar känner en viss tveksamhet inför medicin så är 

det ändå den behandlingsmetod som ökar mest.  

 

I studie tre tar författarna upp det faktum att oron ökar kring medicinen Ritalins eventuella 

beroendeframkallande effekt. Oron ligger i att barn som använder Ritalin kan drabbas av ett 

kemiskt beroendes senare i livet. I studien hävdar man även att många fler barn än vad som är 

nödvändigt går på stimulerande medicin, samt att användandet av medicin kan leda till att man som 

förälder undviker att tackla ”vanliga” problem gällande barns beteende. Då ADHD inte går att 

diagnostisera på samma sätt som somatiska sjukdomar så visar sig en klinisk osäkerhet, vilket också 

kan innebära att risken för feldiagnostisering är stor och därmed blir heller inte behandlingen 

adekvat. Även studie 12 visar på att det behövs långtidsstudier för att kunna svar på frågor om 

effekter och biverkningar vid behandling under en längre tid, men även för att bedöma risker för ett 

senare missbruk. 

 

     6.3.4. Medicin för vem? 

Ett dilemma som uppmärksammas i studie nio och som även kan kopplas till Månssons (2002) 

tankar om vad en stämplingsprocess kan innebära är när ett barn i skolan måste gå till 

skolsköterskan för att få sin medicin. Av barnet kan det upplevas som utpekande och 

stigmatiserande då barnet måste gå till sköterskan för att få en medicin som gör att han/hon sedan 

blir accepterad av lärare och andra skolkamrater. Enligt Månsson (2002) innebär en 

stämplingsprocess att det avvikande beteendet stämplas som sådant av omgivningen och detta kan 

vi se riskerar att ske då ett barn måste gå till skolsköterskan för att få sin medicin. Månsson (2002) 

menar vidare att det inte är egenskaper hos handlingen som individen utför som är provocerande. 
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Det är snarare en konsekvens av att omgivningen tillämpat regler på handlingen som sådan. I studie 

ett har barn som tar medicin själva rapporterat om att den mest positiva effekten med medicinen är 

att de upplever sig mer omtyckta av sina föräldrar och lärare. 

 

Medicinering som behandling kan också kopplas samman med föräldrarnas känsla av att lyckas i 

sitt föräldraskap. Detta visar flera studier, exempelvis visar studie tre och nio att föräldrarna till de 

barn som medicineras med Ritalin känner en viss lättnad då det inte längre handlar om brister i 

föräldraskapet och att de kan befrias från ansvaret för sina barns beteende, studie tre liknar detta vid 

en viss typ av barnmisshandel. Dock tar föräldrarna i studie nio upp att då de låter behandla sitt barn 

med psykostimulerande medicin ofta känner en stor osäkerhet. Även studie fyra visar på samband 

mellan föräldrarnas lättnad och barnens medicinering då det i en djupintervju med amerikanska 

föräldrar till barn med ADHD visat att mammor under diagnostiseringsprocessen upplever sig som 

otillräckliga och skyldiga. I och med dessa känslor så tar mammorna hellre till sig en medicinsk 

förklaring till deras barns problem och därmed föredras även en medicinsk behandling. Flertalet 

familjer i studien menar att medicinens effekt på barnets beteende uppskattats av hela familjen 

eftersom familjen då kunde fokusera mer på att bygga bra relationer inom familjen, få till dagliga 

rutiner samt att föräldrarnas egen stress minskade markant. Vidare tar studie fem upp att 

föräldraskapet påverkas positivt om barnet mediciners och blir mer tillmötesgående än innan 

medicinen. Föräldrarnas positiva inställning till medicin kan beskrivas genom Conrad och 

Schneider (1992) resonemang kring vad medicinen kan bidra till, då de menar att föräldrar kan 

anses befrias från skulden till barnets beteende och tillstånd. Då föräldrar tar till sig en medicinsk 

förklaring till barns problem och förespråkar en medicinsk behandling ansvarsbefriar de till viss del 

sig själva och en del av ansvaret och tilltron till förändring kan då läggas på sjukvården. I studie ett 

har man valt att undersöka föräldrarnas kunskap, attityder och erfarenheter gällande medicinsk och 

beteendeinriktad behandling. Det framkommer att en mer positiv attityd hos föräldrarna till 

medicinering även ökar tillfredsställelsen med medicinens effekt på barnet. Conrad och Schneiders 

(1992) tankegångar kring tilltron på hur medicinen påverkar vårt samhälle, kan även tydligt 

urskiljas i studie ett där föräldrarnas inställning kan påverka synen på medicinen och dess effekt.  

Studie ett visar även i detta sammanhang på att föräldrar med mer och korrekt information om 

ADHD också har en mer positiv inställning till icke medicinska interventioner än föräldrar som har 

mindre kunskap på området. Trots att ett stort antal barn har negativa upplevelser av medicin och 

inte heller upplevde någon större skillnad så såg föräldrarna många fördelar med medicinen och 

ansåg att medicinen gjorde skillnad. Föräldrarnas tankar kring medicinen kan återigen kopplas till 

det Conrad och Schneider (1992) skriver om samhällets övertro till medicin och dess effekt. 

 

I Studie fyra och nio fokuseras diskussionen kring behandlingen av ADHD med stimulerande 

medicin men också de etiska dilemman som uppstår då föräldrar väljer att behandla ett barn med en 

substans som kan innebära bieffekter och i framtiden framkalla ett missbruk. Studierna visar på att 

föräldrar känner sig tveksamma och osäkra när det kommer till att ta beslut gällande barns 

behandling. En av många orsaker till denna tveksamhet förklaras med att media presenterar en 

ofördelaktig bild av stimulerade medicin. Föräldrar menar även att de upplever sig se vissa negativa 

bieffekter av medicinen, såsom att barnet får nedsatt aptit och/ eller sömnsvårigheter. Det finns även 

de föräldrar som upplevde att barnen blev som zombies och att det ibland kan vara svårt att avgöra 

huruvida barnet reaktion var till följd av medicinen eller barnets ”normala” beteende. Föräldrar 

upplever ett dilemma där dessa bieffekter ställs mot fördelarna med medicinen i relation till 

skolprestationer. En anledning till att bortse från detta dilemma visar sig vara en önskan om att 

barnet ska lyckas att prestera tillräckligt bra i skolan.   

 

Hur mycket föräldrarna orkar kämpa för sitt barns rätt till stöd och behandling kommer även det att 

inverka på vilken behandling som slutligen blir aktuell för barnet, detta enligt studie tio och 11. 

Studie 11 visar vidare på att föräldrar upplever sig behöva ha en tät kontakt med skolan och lärare 
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för att få till ett bra samarbete kring barnet. Föräldrarna menade även att det inte gick att ge upp 

utan att de får kämpa för att barnet ska få resurser han/ hon har rätt till. Detta kopplat till det 

Ljungberg (2008) skriver om det psykosociala synsättet på ADHD, där han menar att psykosociala 

förhållanden som exempelvis familjedysfunkion kan ha inverkan på förekomsten av ADHD. De 

familjerna Ljungberg (2008) tar upp är möjligen inte lika resursstarka och har inte samma ork att 

kräva sin rätt som ”bättre” fungerande familjer. Liksom Ljungberg pekar studie tio på att 

omgivningen och en låg social status kan vara en riskfaktor för ADHD. Enligt studie tio kan barnen 

bli lidande då en låg socioekonomisk staus förknippas med att inte lika lätt kunna söka rätt hjälp 

samt att barn i dessa familjer mindre troligt får behandling efter diagnosen fastställts. Studien lyfter 

även fram att inkomstnivå även kan ses som en skyddsfaktor då en högre inkomst kan öka 

tillgängligheten för behandling och vård. Inkomstnivå och tillgänglighet av resurser kan vi då 

tydligt se som något kopplat till vilken behandling barnet kommer att få. 

 

 

7. SLUTSATS 
 

 

Syftet med denna forskningsöversikt var att undersöka vilka ontologiska idéer som finns om 

fenomenet ADHD inom behandlingsinriktad forskning. Vi ämnade även att studera de resonemang 

som i studierna förs kring behandling och därmed undersöka hur behandlingen upplevs av barnet 

och dess omgivning. Genom granskade studier har vi funnit att den ontologiska idén om fenomenet 

går att härleda till vilken orsaksförklaring studierna har till fenomenet. I detta sammanhang handlar 

den ontologiska idén vilken verklighetsuppfattning som går att koppla till idén om fenomenet, det 

vill säga vad som existerar oberoende av vår kunskap. I relation till fenomenet ADHD handlar det 

således om vilken syn man har på uppkomsten av själva fenomenet. I orsaksförklaringarna till 

fenomenet har vi kunnat urskilja tre riktningar. Å ena sidan ser man i vissa studier att fenomenet 

ADHD är något biologiskt och kan ses som ett sjukdomstillstånd. Här ser man alltså att orsaken 

ligger hos barnet och dennes neurologiska funktioner. Den ontologiska idén blir här att ADHD blir 

ett eget ”väsen” som existerar oberoende av vår kunskap. Å andra sidan ses fenomenet i andra 

studier ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och då som något mer socialt konstruerat. Idén om 

fenomenet ligger i detta fall i omgivningens kategorisering av barnets avvikande beteende, ADHD 

blir på så vis beroende av vår kunskap och idé för att existera. Den tredje riktningen ser att orsaks-

förklaringen går att härleda till både omgivning och ärftlighet, den ontologiska idén kan här liknas 

ett mer transaktionellt utvecklingsperspektiv. 

 

Genom vår analys framkommer det att det skett en medikalisering av ett tillstånd som tillskrivits 

diagnosen ADHD. Detta kan ses som ett försök till en viss social kontroll där individen hålls 

ansvarig för det samhället valt att se som ett avvikande beteende. I och med att tillståndet 

medikaliserats och därmed ses som en sjukdom blir den mest förordade behandlingsmetoden 

medicinering. Den beteendeinriktade behandlingsmetoden förordas även den starkt, dock visar alla 

granskade studier att medicinering som behandlingsmetod ökar i omfattning, trots att långsiktiga 

studier på medicinens effekt saknas. 

 

Något som framkom i vårt resultat vilket också förvånade oss var att fokuset i flera av studierna låg 

på föräldrarnas inställning och tankar kring behandling. Föräldrarnas inställning till val av 

behandlingsmetod och metoden som sådan påverkar effekten av behandlingen. Utifrån detta kan det 

också ses som att barnets upplevelser av en behandling och dess effekt kommer att påverkas 

beroende på vad föräldrarna har för tankar kring behandlingen. Fler faktorer, som visade sig 

påverka hur barnet upplevde behandlingen var omgivningen i stort, exempelvis andra vuxna i 
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barnets omgivning, skola och hemmiljön. Barnets egna upplevelser av olika behandlingsmetoder 

hamnar i skymundan då fokus ofta ligger på hur omgivningen upplever barnet och dennes beteende. 

 

Det lilla som framkommer av barnets egna upplevelser av exempelvis medicinering var att de kunde 

uppleva en viss stämpling då känslan av att omgivninge krävde att barnet skulle ta sin medicin för 

att få vara med de andra barnen.  

 

Föräldrarna till skillnad från barnen kan se diagnosen och medicineringen som något positivt då 

föräldrar i större utsträckning ansåg att vardagen blev enklare och lugnare samt att barnet blev 

lättare att hantera. Föräldrarna kunde även uppleva en ansvarsbefrielse och en lättnad i och med att 

barnet fick medicin som då innebar att föräldrarna inte längre kunde beskyllas för barnets 

”avvikande” beteende. 

 

Något som också framkom under arbetet med denna forskningsöversikt var att flera studier 

ifrågasätter diagnosen och dess kriterier i DSM-IV. Detta för att kriterierna anses vara godtyckliga, 

tvetydiga och socialt påverkade. DSM-IV visade sig ha blivit en guide som tas på för stort allvar 

med en för bred tolkningsmöjlighet, vilket gör att många barn uppfyller kriterierna för ADHD. 

Diagnosen kan därmed anses ha sitt ursprung i DSM-IV där olika beteendemönster sammanfattats 

med diagnostiska benämningar.  

 

 

 

8. DISKUSSION 
 

 

Slutligen kommer vi i detta avsnitt diskutera våra tankar och funderingar gällande ADHD som 

fenomen i relation till vad som framkom i vårt resultat. 

 

8.1. Fenomenet 
I mångt och mycket beskrivs barnen med ADHD i förhållande till sin omgivning och flertalet 

studier betonar omgivningens påverkan på symptomen. I socialstyrelsen rapport (2010) beskrivs 

dessa barn som att de utmanar omgivningen. Trots detta är det barnet som ska ändra på sig och som 

ska behandlas, även om barnens beteende först blir till ett problem när omgivningen definierar det 

som detta. Kan det vara så att det är vi som utmanar barnen och att det är hos oss problemet ligger 

som inte kan hantera dessa barn? Som vi ser det blir det en fråga om huruvida det är individen som 

ska förändras för att passa in i samhällets ramar eller samhället som ska förändras så alla individer 

får utrymme att utvecklas efter bästa förmåga. Genom att hävda att fenomenet ADHD är socialt 

konstruerat menar vi inte att ADHD-liknande symptom inte existerar. Vi är väl medvetna om att det 

finns barn och ungdomar som har ADHD-liknande symptom som är i behov av stöd och hjälp. I 

dagens samhälle förefaller det dock som nödvändigt att ha en diagnos för att barnet ska få det stöd 

eller den hjälp som behövs i exempelvis skolan. Vi anser liksom Kärfve (2006) att det är viktigt att 

alla samhällen ser till att det finns resurser som garanterar att människor som har svårt att tillgodose 

sina egna behov får den hjälp och stöd de behöver.  

 

Som vi ser det är det trots allt viktigt att skilja på idén om fenomenet och idén om objektet, det vill 

säga symtomen vid ADHD och idén om hur symtomen uttrycks. Vi menar att sociala problem inte 

kommer att existera såtillvida någon uppfattar det som ett problem som behöver åtgärdas. Då något 

inte upplevs som ett problem är det inte heller ett problem, detta i likhet med Sahlins (2010) 

resonemang kring socialt konstruerade problem. Om nu ADHD-symptomen kan minska i och med 

mognadsprocessen, kan vi då betrakta ADHD som något som hör barndomen och barnets naturliga 
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utveckling till? Vi anser att samhället behöver lyfta blicken från barnet och se till den 

omkringliggande miljön och vilka resurser som finns att tillgå. Barnets beteende behöver inte 

benämnas och kategoriseras till den grad att det landar i en diagnos och ett sjukdomstillstånd. 

 

Begreppet ”think outside the box” används i vårt moderna samhälle flitigt men i frågan om 

fenomenet ADHD verkar det som att boxen och dess utrymme bara krymper och därmed minskar 

också samhällets acceptans för det avvikande. Vi ser det som att samhället nu mer än tidigare vill 

etikettera och bestämma vad människor är. En del i detta blir i nuläget verktygen diagnostisering 

och medicinering då det blir enklare att kategorisera och stämpla människor och deras beteende. 

 

8.2. Diagnos 
Enligt vår mening kan diagnoskriterierna för fenomenet ADHD ses som en samlad symptombild av 

en rad olika beteendemönster. Enligt vår mening skulle vilket barn som helst någon gång under 

uppväxten kunna passa in under DSM-IV:s kriterier för ADHD, 5-15 formuläret samt i SNAP-IV:s 

skattningsformulär för utveckling och beteende. Vilken trotsig treåring är inte ofta lättretad och 

stingslig eller springer ofta omkring och klättrar mer än vad som är lämplig för situationen? Vem är 

som obstinat tonåring inte negativ, trotsig, olydig eller fientlig mot vuxna? I och med detta vill vi 

påstå att ADHD har blivit något av en ”slaskdiagnos”. Förr var barnen bara ”normalt olydiga” och 

idag får de diagnosen ADHD utan att det ifrågasätts. Vi menar att samhället idag tar diagnosen för 

given och ser på barnen som har ADHD-liknande symptom för kategoriskt. I 5-15 formuläret vill 

man på ett detaljerat sätt belysa en rad beteenden och färdigheter hos barn. Vi anser att detta blir 

dubbelt då man å ena sidan vill belysa barnets utveckling på ett detaljerat sätt men å andra sidan 

menar att barn är olika och att förmågor och beteende varierar mycket. Genom hur de olika 

manualerna och formulären är utformade och formulerade har vi har svårt att se hur man tar hänsyn 

till barns olikheter och utvecklingsstadier. Ytterligare ett problem som vi kan se med formulären är 

att föräldrar själva ska skatta sina barns färdigheter och beteenden. I den samlade bedömningen av 

ett barns utveckling och beteende, där läkare, psykologer och skolpersonals bedömning ingår, är 

föräldrars åsikter och upplevelser betydelsefulla. Detta kan tänkas få konsekvenser för barnet då 

föräldrar möjligen inte har den kunskap om vad frågorna och de olika påståendena kan ha för 

betydelse för den samlade bedömningen.  

 

Diagnosen kan för en individ upplevas som en etikett, en stämpel som kan vara svår att bli av med. 

Diagnosen som sådan kan också, som Kärfve (2006) beskriver, innebära ett svar på ett 

identitetssökande. Kärfve (2006) menar att en diagnos för ett barn som tidigare upplevt sig som 

annorlunda kan innebära en chans till få att känna sig som en del av ett kollektiv där hon eller han 

kan känna igen sig. En diagnos kan till och med föredras som identitet framför ingen identitet alls 

(Ibid.). I detta sammanhang menar vi att det möjligen är nödvändigt med ett begreppsligörade för 

att kunna tala om och studera ett fenomen. Å andra sidan ser vi det som att skapandet av begreppet 

följs av en kategorisering, vilket kan ses som problematiskt. Utifrån Johannissons (2006) sätt att 

resonera kring diagnoser kan även vi se att diagnosen blir samhällets kommentar eller svar till en 

individ om att hon/ han inte är helt normal och/ eller accepterad. Här vill vi också lyfta frågan om 

vem diagnosen egentligen är till för, är den till för att barnet ska få adekvat hjälp eller är den till för 

föräldrarna? Föräldrarna ansvarbefrias från barnets ”onormala” beteende då barnets beteende går att 

”skylla” på diagnosen och inte kan härledas till en sämre föräldraförmåga. 

 

8.3. Medicin 
I de granskade studierna visade det sig att föräldrars positiva inställning till medicinering kan öka 

tillfredsställelsen med medicinens effekt på barnen. Här kan vi identifiera ett dilemma då det blir 

svårt att se vem medicinen egentligen är till för, är det föräldrarna eller barnet som tillfredsställs i 

och med en medicinering? I detta ser vi en fara då medicinen som institution får utrymme att 

kontrollera samhället och medicin i och med detta utgör en ansvarsbefrielse då problemen flyttas 
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över på någon annan, i detta fall, sjukvården. Detta sätt att förhålla sig till problem kan ses som ett 

resultat av vår tid och vår tids mentalitet. 

 

Det är även oroande att medicinen som behandlingsform så lättvindligt tas emot av samhället då det 

också innebär att man blundar för potentiella biverkningar och risker på längre sikt. Att säga att det 

inte finns några risker med medicinen långsiktigt på grund av att det inte finns några långsiktiga 

studier blir för oss missvisande. Detta går att förstås genom både det Brante (2006) och Kärfve 

(2006) skriver om att det är läkemedelsföretagen som idag styr forskningen när forskare erbjuds att 

sätta sitt namn på studier gjorda av läkemedelsföretagen själva. Brante (2006) menar att det ligger i 

läkemedelsföretagens intresse att diagnoser, där medicin är det självklara behandlingssättet, ökar. 

Kärfve (2006) i sin tur menar att läkemedelsföretagen har ett intresse i att producera och introducera 

läkemedel vars långtida biverkningar inte är kända, allt för att tjäna pengar. I detta sammanhang blir 

det intressant att läsa produktresumén (se citat nedan) gällande Concerta och långtidsbehandling, 

mer än 12 månader hos barn och ungdomar med tanke på socialstyrelsens och BUP:s resonemang 

kring medicin och avsaknaden av kritik gällande effekten av medicin på lång sikt.”Säkerhet och 

effekt av långtidsbehandling med metylfenidat har inte utvärderats systematiskt i kontrollerade 

studier. Metylfenidatbehandling bör inte, och behöver inte, pågå under obegränsad tid. 

Metylfenidatbehandling avslutas vanligtvis under eller efter puberteten” (FASS, 2012). 

 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ser vi att det skulle kunna vara billigare att behandla ett barn 

med medicin istället för att exempelvis sätta in extra resurser i skolan. På så vis hamnar frågan om 

val av behandlingsmetod på den politiska agendan. Liksom Healy (2005) påpekar anser vi att den 

medicinska diskursen leder till att medicinska experter kommer att ges mer makt och därmed spela 

en avgörande roll i valet av behandling. Vi ser då att fokus kommer att läggas på medicinsk 

behandling och inte på de bahandlingsmetoder av beteendeinriktade art. Om makten fortsätter att 

tillskrivas medicinska experter, finns risken att vi hamnar ett läge då alla individer på ett eller annat 

sätt anses vara ”onormala” och därmed medicineras. Blir då i framtiden exempelvis Ritalin och 

Concerta den nya klassrumsdrogen?  

 

8.4. Forskning 
Vi önskar en ökad tydlighet i den forskning som presenteras för allmänheten. Den information som 

ges till allmänheten framstår för oss som vag och otydlig. Exempel på denna otydlighet ser vi i 

socialstyrelsens rapport (2002) då de skriver att det inte finns några vetenskapliga belägg för 

beroendeutveckling vid medicinering av barn med ADHD. I samma kapitel skriver de dock att det 

knappt finns studier på lång sikt inom detta område. Även BUP (2012) hävdar i en föreläsning för 

allmänheten att det inte finns någon risk för beroende eller missbruk i tal om medicinsk behandling. 

SBU (2012) påvisar dock att det inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att konstatera huruvida 

medicinering av barn kommer att påverka dem senare i livet. Liksom Conrad och Schneider (1992) 

ser vi att samhället har en stor tilltro till den medicinska professionen och fakta de presenterar. Ett 

dilemma blir här att fakta presenteras som det inte finns tillräckliga belägg för, detta på grund av 

den faktiska bristen på forskning. Detta blir ytterst motsägelsefullt då vi anser att det handlar om en 

underlåtenhet. Enkelt förklarat ser vi det som att man säger att det inte finns någon risk med att 

medicinera trots att det samtidigt inte finns tillräckliga studier för att visa på detta. Både 

socialstyrelsen och BUP är instanser som vi ser att samhället har en tilltro till och ett förtroende för, 

då de presenter forskningen på ett sådant vagt och otydligt sätt riskerar allmänheten helt enkelt att 

tro på fakta som det inte finns någon direkt grund för. Intressant i denna fråga är att undersöka 

skolans roll och betydelse för hur barn med ADHD-liknande symptom uppfattas och behandlas. Är 

vår tids ”moderna skola” helt enkelt inte anpassad för barnen med ADHD-symtom? Den nya 

moderna skolan med fria tyglar och en uppsjö av valmöjligheter kanske inte passar barn med 

ADHD-liknande symtom som behöver ramar och struktur. Vi upplever det som att ADHD-debatten 

i relation till skolan i mångt och mycket är inriktad på skolprestationer och hur barnet mår under 
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skolåren verkar inte spela någon roll. Enligt vår mening borde dagens skolledare istället för att 

diskutera ny modern design på skolorna diskutera hur ett ”ADHD”- anpassat klassrum bör se ut. 

 

Något som vi diskuterat under arbetets gång är huruvida symptomen som kommit att bli diagnosen 

ADHD kan ses som ett barns rop på hjälp, ett rop på efter ordning, ramar och struktur. Oavsett vad 

eller vems rop ADHD diagnosen är ett uttryck för och oavsett vad vi kallar barnen med ADHD 

symptom, kreativa genier eller de som utmanar sin omgivning så anser vi att barnen måste få tillåtas 

att vara just barn och att barnen oavsett diagnos måste få det stöd och den hjälp de har rätt till.  

 

8.5. Förslag på vidare forskning 
Forskningen idag och tidigare kring ADHD fokuserar oftast på antingen den biologiska eller den 

sociala orsaken till fenomenet, det förefaller alltså som att det inom forskningen finns två läger.  

Det finns idag självklart ett intresse från både det vetenskapliga fältet och allmänheten att förstå och 

förklara vad symtomen som idag benämns som ADHD beror på. Vi önskar se mer social-

psykologisk forskning på det neurovetenskapliga området, det vill säga att socialpsykologiska och 

neurologiska processer här skulle kunna kopplas samman och komplettera varandra. Detta är även 

något som Ekehammar (2007) förespråkar i sina tankar kring socialpsykologin idag och imorgon. 

Vår önskan är alltså att forskning på detta område intog ett vidare och mer tvärvetenskapligt 

perspektiv. Även studie åtta visar på att är det viktigt att förstå interaktionen mellan genetik och 

omgivning för att på så sätt enklare kunna identifiera de barn som är i behov av stöd och hjälp och 

därmed kunna motivera behovet av interventioner.  

 

Att ADHD som fenomen inom kort kommer att betraktas som något socialt konstruerat ser vi inte 

som sannolikt. Därför önskar vi vidare forskning på hur instrument och manualer kan utvecklas till 

den grad att omgivnings och miljöfaktorer än mer tas med i beräkningen när ett barn anses vara 

avvikande och ”onormal”. Detta kan då innebära att färre barn får diagnosen ADHD men 

fortfarande anses vara berättigade mer stöd och resurser i skola och hem.  

 

Ytterligare en stor kunskapslucka inom detta område är att de facto saknas longitudinell forskning 

kring huruvida barn senare i livet kan bli påverkade av den medicin som vanligtvis förespråkas i 

behandling av ADHD. SBU påvisar att det finns studier som visar att läkemedel på kort sikt kan 

lindra symptomen vid ADHD men att dessa studier endast har gjorts under en begränsad period 

(högst sex månader) och kan därför inte visa på hur barnet påverkas av medicinen på lång sikt. 

Stattin och Andershed (2002) menar att för kunna skapa en helhetsbild på utvecklingsprocesser bör 

forskare vara beredda att studera fenomen över en längre tid. Genom att undersöka ett fenomen över 

en längre tid kan effekter av interventioner och behandlingstyper ska kunna studeras på ett än mer 

korrekt sätt (Ibid.). Vi ser en fara med denna kunskapslucka då man i nuläget inte kan helt kan 

säkerställa vilka effekter medicinen har på barn på lång sikt. Faran ligger som vi ser det i att de 

goda effekterna på kort sikt presenteras och framhålls medan det inte finns belägg för att informera 

om potentiella risker längre fram i livet. Genom att endast framhålla det positiva och kortsiktiga 

effekterna av medicinen och inte påvisa den kunskapsbrist som finns med eventuella risker på lång 

sikt blir detta i princip som att förmedla att dessa risker inte existerar. I och med detta ser vi ett stort 

behov av studier på det icke-farmakologiska området gällande behandling.  

 

 

 

 

”Att problematisera verkligheten är det första steget till kunskap, och det är ett  

steg som omöjligt kan överhoppas.” 

Johan Asplund, 1971 
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BILAGOR 
Bilaga 1. 
 

5-15  
Nordiskt formulär för utredning av  

barns utveckling och beteende 

 

 

Detta formulär belyser på ett detaljerat sätt en rad färdigheter och beteenden hos barn. Barn är olika. 

Det innebär att deras förmågor inom skilda områden liksom hur de handlar och beter sig varierar 

mycket.  

 

För att få en så fullständig bild som möjligt av Ditt barn ber vi Dig att fylla i hela detta formulär. Ge 

gärna egna kommentarer! 

 

Barn fungerar förstås olika i olika åldrar. Ange hur Du uppfattar att Ditt barn fungerar då det 

jämförs med jämnåriga barn. 

 

Markera med ett kryss i vilken grad (Stämmer inte - Stämmer ibland/i viss mån - Stämmer bra) 

Du anser att påståendet stämmer med hur Du i allmänhet uppfattar Ditt barn eller ange till vänster 

om påståendet ”inte tillämpligt” om Du anser att påståendet inte är relevant p.g.a. barnets ålder. 

 

 

Barnets namn:.....................................................................................................………………… 

födelsenummer:...................................... 

 

Formuläret ifyllt av:.............................................................................................……………….. 

datum:................................................... 

 

 

Användandet av detta formulär förutsätter kunskap om barns normala och avvikande utveckling 

samt grundläggande kunskaper om psykometri. Formuläret avser att belysa föräldrars uppfattning 

om sitt barns styrkor och svårigheter inom en rad utvecklingsområden. Det skall inte ensamt 

användas för diagnostiska avgöranden. 

 

Copyright:  
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Björn Kadesjö, Göteborg, Lars-Olof Janols, Uppsala, Marit Korkman, Helsingfors, Katarina 

Mickelsson, Helsingfors, Gerd Strand, Oslo, Anegen Trillingsgaard, Århus, Christopher Gillberg, 

Göteborg 

 

Kopiering för eget bruk är tillåtet 
 

 

 

                                                                                                                  Stämmer Stämmer Stämmer 

                                                                                    inte         ibland/i      bra 

                 viss mån 

 

Grovmotorik;  hur barnet använder sin kropp i  olika aktiviteter: 

                                                                                                    

1. Har svårt för att lära sig nya motoriska färdigheter som att      

          cykla, åka skridskor, simma. 

2. Har svårt att kasta och fånga boll.      

3. Har svårt att springa snabbt och smidigt.       

4. Har svårt/tycker inte om att delta i lagidrotter som fotboll, innebandy.                

5. Är osäker i sin balans; har t ex svårt att stå på ett ben.    

6. Snubblar och ramlar lätt.       

7. Är klumpig eller osmidig i sina rörelser.                                       

 

Finmotorik; det barnet gör med sina händer: 

 

8. Tycker inte om att rita, har svårt att rita föreställande  

    teckningar.                    



9. Har svårt för att plocka med, sätta ihop och hantera små föremål.    

10. Har svårt  för att hälla vatten i ett dricksglas utan att spilla.    

11. Spiller ofta mat på kläderna eller bordet, då han/hon äter.    

12. Har svårt för att använda kniv och gaffel.    

13. Har svårt för att knäppa knappar, knyta skosnören.    

14. Har svårt för att använda penna (trycker för hårt, darrar 

           på handen).    



15. Har inte utvecklat klar handdominans, dvs är vare sig klart  

          högerhänt eller vänsterhänt    



16. Skrivande går långsamt och blir mödosamt.    

 

17. Har ett omoget penngrepp, håller i pennan på ett     

          ovanligt sätt. 

  

Ge gärna exempel på motoriska aktiviteter som Du tycker att Ditt barn klarar bra:............................................. ........... 

 

...................................................................................................................................................................…………….. 

 

...................................................................................................................................................................………………. 
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Barnets förmåga att vara uppmärksamt eller koncentrerat  

på olika uppgifter eller aktiviteter:  
 

 

18. Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel.       

 

 

                                                                                                                  Stämmer Stämmer Stämmer 

                                                                                    inte         ibland/i      bra 

                 viss mån 

19. Har svårt att hålla kvar uppmärksamheten på uppgifter 

         eller aktiviteter        

  

20. Verkar ofta inte lyssna till vad man säger till henne/honom.       

 

21. Har svårt att följa instruktioner och att fullfölja uppgifter.     

 

22.      Har ofta svårt att organisera sitt arbete med uppgifter 

 och aktiviteter.     

 

23.      Tröttnar på eller undviker uppgifter som kräver mental ansträngning.     

 

  Tappar ofta bort saker som behövs 

för olika aktiviteter.     

 

25. Blir lätt distraherad eller störd (tex av ovidkommande  

ljud som att andra pratar, bilar kör förbi etc).         

             

 

26. Är ofta ”glömsk” i vardagssammanhang.         

 

Barns koncentrationsförmåga varierar ofta mycket.  Beskriv gärna  

situationer/förhållanden då Ditt barn har lätt för att koncentrera sig: 

 

....................................................................................................…………………………………………………………… 

 

....................................................................................................…………………………………………………………… 

 

       

Barnets impulsivitet och tendens att bli alltför aktivt eller alltför passivt: 
 

 

27.  Är ständigt i rörelse på något sätt (vänder och vrider sig,     

         trummar med fingrarna, pillar med något etc). 

 

28.  Har svårt att sitta stilla på stolen (vänder och vrider sig, 

         går upp och går).     

 

29.  Springer ofta omkring, klänger och klättrar mer än  

         vad som är lämpligt för situationen.     

  

30. Har svårt att leka lugnt och stilla.     



31.     Är ständigt i ”full fart” eller det blir ofta alltför högt  

         tempo i det      

  

 

32.  Pratar för jämnan.     

 

33.      Kastar ur sig svaret på frågor innan frågan är avslutad.       
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34.  Har ofta svårt att vänta på sin tur (i spel, under måltider etc).     

 

 

35.  Avbryter ofta andra eller tränger sig på  

         (tex i andras lek eller samtal).     

 

36.     Har svårt att komma igång med en uppgift/aktivitet.     

 

 

                                                                                                                  Stämmer Stämmer Stämmer 

                                                                                    inte         ibland/i      bra 

                 viss mån 

37.     Har svårt att avsluta en uppgift/aktivitet, blir inte färdig     

          som de andra.  

 

38.  Är ofta i sin egen värld, dagdrömmer.     

 

39.     Verkar  långsam, trög eller energilös.     

 

 

Barnets förmåga att planera och organisera vad det skall göra: 
 

 

40.     Har svårt att se konsekvenserna av sina handlingar, inser     

          inte vad de kan leda till (tex klättrar på farliga ställen).  

          

41.     Har svårt att planera utförandet av en aktivitet (tex att få med     

          sig alla saker som behövs för en utflykt eller det som skall 

          med till skolan).  

 

42.     Har svårt att utföra handlingar i flera led (tex för små barn      

klä på alla kläder i en följd utan påminnelse,  

 större barn: göra alla läxor självständigt). 

  

                                                                                                                 

Perception, dvs hur barnet uppfattar eller skaffar sig kunskap om  

världen omkring sig och om sig själv i relation till denna värld:  
 

 

43. Har svårt att hitta (också på kända ställen).     

 

44.  Blir osäker vid höjdskillnader som vid gång i trappor, och tar      

 stöd i ledstång, vägg etc. 

               

45.  Har svårt att bedöma avstånd och storleksförhållanden.     

 

46.  Har svårt att veta hur saker skall vändas,     

         (Småbarn: vänder t.ex. kläder fel Skolbarn: blandar t.ex. ihop 

bokstäver som b, d, p eller siffror som 6, 9).  

 

47.      Stöter emot andra människor vid möten eller i trånga rum.      

 

 

Barnets förmåga att uppfatta tid: 
 

 

48.     Har en osäker tidsuppfattning tex dålig uppfattning om hur     

         lång tid 5 min eller 1 timme är. Osäker om hur länge sedan 

          något hände.     
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49.     Har en diffus uppfattning om tid tex vad klockan ungefär är,     

           om det är  förmiddag eller eftermiddag, om det är dags för att gå till skolan. 

 

50.  Frågar om flera gånger om när något skall hända,     

           tex  hur lång tid det är kvar tills man skall åka på utflykten  

eller tills han/hon skall gå till skolan. 

 

51.    Kan läsa av klockan mekaniskt men förstår ej tidsangivelsens     

         innebörd.  

                                                                                                                  Stämmer Stämmer Stämmer 

                                                                                    inte         ibland/i      bra 

                 viss mån 

Barnets förmåga att uppfatta sin kropp i relation till det som finns 

omkring: 
 

 

52.  Bryr sig inte om hur kläderna sitter på kroppen, rättar inte till      

           strumpor eller byxor som glider ner etc. 

 

53.  Reagerar förvånansvärt lite på köld, smärta etc.     

                                                                                                               

54. Har osäker kroppsuppfattning (osäker på sin kropps storlek     

          i förhållande till omvärlden, stöter tex emot eller slår  

omkull saker utan att mena det).    

            

55.      Är överkänslig för beröring (irriteras av hårt sittande     

           kläder, upplever lätt beröring som hårdhänt etc).   

   

56.      Har svårt att imitera andras rörelser, tex i sånglekar.     

 

 

Barnets förmåga att uppfatta former och figurer: 
 

 

57. Misstolkar ofta bilder; uppfattar annan innebörd än den      

          avsedda, tex. ser en bild av ett ägg som en blomma   

            

58. Har svårt att se skillnad på liknande former, figurer,     

         skrivna ord, mönster.     

 

59.     Har svårt att rita föreställande figurer tex rita en bil, ett hus etc.      

 

60.     Har svårt att lägga pussel.     

 

   

Barnets förmåga att minnas: 
 

 

61.   Har svårt att minnas personliga fakta som sin födelsedag,     

           var han/hon bor (gatuadress, i vilken stad) etc.  

 

62.  Har svårt att minnas namn på  personer i sin omgivning     

         (tex namn på sin förskollärare/lärare, sina klasskamrater).  

   

63.  Har svårt att minnas namn på dagar, månader och  årstider.     

 

64.  Har svårt att minnas icke-personliga fakta som historiska fakta,     

          kemiska formler etc, som det lärt i skolan    

           . 

65.  Har svårt att minnas specifika händelser som det nyligen varit     
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          med om som vad som hänt under dagen, vad det ätit i skolan etc.    

            

 

66. Har svårt att minnas händelser som det varit med om längre     

          tillbaka som vad som hände under en resa, vad det fick i julklapp etc   

           . 

67.      Har svårt att minnas var han/hon lagt ifrån sig saker.     

 

68. Har svårt att minnas överenskommelser som när han/hon ska     

           träffa kamrater eller vad han/hon har i läxa.    

                                                                                                                  Stämmer Stämmer Stämmer 

                                                                                    inte         ibland/i      bra 

                     viss mån 

69.     Har svårt att lära sig ramsor, sånger, multiplikationstabellen     

 utantill etc.  

 

70.     Har svårt att komma ihåg långa instruktioner.      

    

71.      Har svårt att lära sig nya färdigheter som att spela ett spel,        

           leka en bestämd lek etc. 

 

 

Barnets förmåga att förstå talat språk: 
 

 

72. Har svårt att förstå  förklaringar och instruktioner.     

 

73. Har svårt att följa med vid högläsning.     

 

74.  Har svårt att uppfatta vad någon sa (säger ofta: ”Va sa du?”,      

         "Vad menar du?"). 

 

75. Har svårt med abstrakta begrepp som ”i  övermorgon”,  

 ”i ordningsföljd”.       

 

76.  Hör ofta fel, misstolkar ord.        

 

 

Barnets förmåga att prata, uttala ord eller utrycka sig: 
 

 

77.     Är osäker på språkljuden och uttalar ofta ord felaktigt.     

 

78.     Har svårt att lära sig namn på färger, människor, bokstäver etc.     

  

79. Har svårt att hitta ord eller gör omskrivningar, säger:      

          ”Den, den, den........!”    

  

80. Kommer ofta ihåg ord fel, ”armstånd” i stället för ”armbåge”,      

         ”pekare” i stället för ”visare” etc.  


81.     Har svårt att förklara vad han/hon vill.     

 

82.  Har svårt att tala flytande, utan att staka sig.      

 

83. Har svårt att uttryck sig i hela meningar, att använda rätt 

meningsbyggnad, att böja ord rätt etc.         

  

84.    Har talsvårigheter (läspar, har svårt att uttala vissa ljud som       

  ”r”,  pratar ”i näsan”/nasalt etc). 
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Beskriv 

vilket/vilka:...............................................................................…………………………………………………….  

 

.............................................................................................................…………………………………………………… 

 

..............................................................................................................…………………………………………………… 

 

                                                                                                                   

  Stämmer Stämmer Stämmer 

                                                                                    inte         ibland/i      bra 

                      viss mån 

85.    Har svårt att uttala krångliga ord, tex ”elektriskt”,       

         ”rutschkana”.   

 

86.  Har hes röst.                               

 

87.  Stammar.                                                                                             



88. Talar så fort att det är svårt att uppfatta vad han/hon säger.     

 

89 .    Talar otydligt       

 

 

Beskriv:...................................................................................................………………………………………………… 

 

..............................................................................................................…………………………………………………  

 

..............................................................................................................………………………………………………… 

 

Barnets förmåga att använda sitt språk i samtal och  

kommunikation med andra: 
 

90.  Har svårt att berätta om upplevelser eller förklara       

sammanhang (tex att berätta vad han/hon gjort under dagen 

eller på sommarlovet så att lyssnaren förstår vad han/hon varit med om). 

          

91.  Har svårt att hålla den röda tråden då han/hon vill berätta något.     

 

92.  Har svårt att föra ett samtal, dvs växla mellan att lyssna till     

          någon annan och att själv pratar.    

      

                                                                                                                                  

Barnets förmåga till inlärning av läsning, räkning, skrivning: 

(gäller endast skolbarn)  

 

Frågor om barns inlärning kan vara svåra för föräldrar att besvara utan hjälp från  

barnets lärare. Försök ändå utifrån vad du vet eller fått veta av barnets lärare. 
 

 

93. Har svårare med läsinlärning än vad man kan vänta sig   

med tanke på hur barnet lär sig inom andra områden.     

 

94.  Har svårt att förstå vad han/hon läser.     

 

95. Har svårt att läsa lagom fort vid högläsning (läser för långsamt,     

 för snabbt, får inget flyt i sin läsning). 
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96.  Tycker inte om att läsa (tex undviker att läsa böcker)     

 

97.    Gissar mycket då han/hon läser.     

 

98.  Har svårt att stava.     

 

99. Har svårt att forma bokstäver, skriva snyggt.     

 

100.  Har svårt att formulera sig i skrift.     

 

 

                                                                                                                  Stämmer Stämmer Stämmer 

                                                                                    inte         ibland/i      bra 

                 viss mån 

101.  Har svårt att lära sig basala räknefärdigheter  

 (addera, subtrahera dvs plus, minus)      

 

102.  Har svårt klara benämnda tal dvs räkneuppgifter där han/hon       

måste läsa en text.  

            

103.  Har svårt att använda räkneregler.     

 

104.    Har svårt att lära sig använda multiplikationstabellen     

  

105.    Har svårt med huvudräkning     

 

 

Barnets förmåga att lära sig saker och att använda intellektuella färdigheter:  

(gäller också förskolebarn) 
 

106.  Har svårt att uppfatta eller förstå instruktioner.     

 

107.  Har svårt att förstå eller använda abstrakta begrepp tex      

begrepp som anger mängd, storlek, riktning.   

          

108.  Har svårt att delta i diskussioner med kamrater.     

                                                                                                                

109.  Har svårt att tillägna sig fakta eller kunskap om världen     

         omkring sig.  

 

110.  Har särskilt goda kunskaper inom något/några områden.     

 

exempel:..............................................................................................………………………………………………… 

 

..............................................................................................................………………………………………………… 

 

111.  Har god konstnärlig/praktisk förmåga (utöva musik, teckna,     

          måla, slöjda, konstruera).    

            

exempel:...............................................................................................…………………………………………………  

 

................................................................................................................………………………………………………….. 

 

 

Barnets förmåga att lösa olika typer av problem och barnets sätt att  

möta en inlärningssituation: 
 

 

112.  Har svårt att planera och organisera sin inlärning, tex i vilken ordning      
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           deluppgifter skall göras, vilken tid som behövs för att klara av uppgifterna. 

 

113.  Har svårt att skifta plan eller strategi när så behövs (tex försöka       

          hitta en ny lösning när han/hon kört fast eller att ändra arbetssätt då   

 uppgiften ändras). 

 

114.  Har svårt att tillämpa vuxnas förklaringar eller instruktioner.     

 

115.  Har svårt att lösa abstrakta uppgifter (dvs är beroende 

av konkreta inlärningsmaterial som går att      

se eller röra vid). 

 

                                                                                                                  Stämmer Stämmer Stämmer 

                                                                                    inte         ibland/i      bra 

                 viss mån 

116. Har svårt att hålla fast vid och göra färdigt en uppgift, 

lämnar den ofta halvfärdig.     

  

117.  Är omotiverad för skolarbete eller liknande 

 inlärningssituationer.     

 

118. Är långsam/omständlig i sin inlärning     

 

119.  Håller alltför högt tempo, hastar och slarvar iväg.     

 

120.  Kan inte ta ansvar för sina uppgifter, behöver mycket  

övervakning.     

 

121.  Är osjälvständig, beroende av ständig bekräftelse, vill veta  

         om han/hon gör rätt.     

  

 

 

Barnets sociala kompetens, dvs hur barnet klarar att delta i  

olika sociala sammanhang och att samspela med andra: 
 

 

122. Uppfattar inte vad andra människors signalerar med  

ansiktsuttryck, gester, tonfall eller kroppshållning.       

            

123.  Har svårt uppfatta/förstå hur andra människor känner sig.        

 

124. Har svårt att ta hänsyn till andra .     

 

125.  Har svårt att uttrycka sina känslor med ord som att 

         säga att han/hon känner sig så ensam, har tråkigt etc.     

 

126.   Talar med entonig / ”annorlunda” röst.     

  

127. Har svårt att uttrycka sina känslor och reaktioner med minspel,     

          gester eller kroppshållning. 

 

128. Är påtagligt ”lillgammal”.      



129.  Har svårt att uppföra sig på det sätt som kamraterna  

         förväntar sig   .        

 

130. Har svårt att veta hur  man skall bete sig i olika sociala  

          situationer, som då familjen besöker vänner, vid läkarbesök, på 

          bio etc.     
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131.  Uppfattas som annorlunda, udda, speciell av  

          jämnåriga.         

 

132.  Gör oavsiktligt bort sig så att t.ex. föräldrarna tycker 

         det är pinsamt eller så att kamraterna skrattar .     

  

 

133.  Verkar ofta sakna sunt förnuft.        

 

134.  Har svagt utvecklat sinne för  

          humor.                

 

                                                                                                                  Stämmer Stämmer Stämmer 

                                                                                    inte         ibland/i      bra 

                                     viss mån 

135.  Säger socialt opassande saker.             

 

136. Har svårt att uppfatta/följa regler, föreskrifter  

          och förbud  .         

 

137.  Hamnar lätt i gräl med jämnåriga.      

 

138.  Har svårt att förstå och respektera andras rättigheter som 

            att mindre barn kan behöva mer hjälp än större, att 

           föräldrarna skall lämnas ifred då de säger att de vill det etc.           

  

139.  Har svårt för gruppaktiviteter, lagarbete eller lagspel.  

         Sätter upp egna regler        

 . 

140.  Har svårt att få vänner          

   

141.  Umgås sällan med jämnåriga barn       

  

142.  Har svårt att delta i grupplekar       

 

143. Tas inte med i andra barns lekar.       

 

144.  Är inte intresserad av fysisk närhet som t.ex. kramar.     

 

145. Har något eller några få intressen, som alltför mycket fyller upp     

  hans/hennes liv och som även påverkar familjen och kamraterna. 

 

146. Upprepar eller fastnar i till synes meningslösa beteenden  

           eller handlingar      

                         

147. Blir mycket oroad av små förändringar i de dagliga rutinerna.    

 

148. Har klart avvikande förmåga till ögonkontakt.    

 
 

 

Psykiska symtom hos barnet: 
 

 

149. Har dåligt självförtroende   

 

150. Verkar olycklig, ledsen, deprimerad   

 

151. Klagar ofta över känsla av ensamhet   

 

152. Har försökt att skada sig själv eller talar om att göra det.   
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153. Har dålig aptit   

 

154. Uttrycker ofta en känsla av att vara värdelös eller underlägsen  

 andra barn   

 

155. Klagar ofta över magont, huvudvärk, andningssvårigheter   

   eller andra kroppsliga symtom. 

 

156. Verkar spänd och orolig eller klagar över nervositet.   

 

157. Blir mycket orolig eller ledsen då han/hon ska gå  

hemifrån t ex till skolan.   

 

                                                                                                                  Stämmer Stämmer Stämmer 

                                                                                    inte         ibland/i      bra 

                 viss mån 

158. Sover sämre än de flesta jämnåriga.   

 

159. Har ofta mardrömmar.   

  

160. Går ofta i sömnen eller får nattliga anfall av förtvivlan,    

 

då han/hon inte går att ”nå” och inte kan tröstas 

 

161. Förlorar ofta humöret.   

 

162. Bråkar ofta med vuxna.   

 

163. Vägrar ofta följa vuxnas uppmaningar.   

 

164. Retar ofta andra genom att medvetet göra saker 

 som upplevs provocerande.   



165. Skyller ofta på andra vid egna misstag.   

 

166. Blir lätt förnärmad eller störd av andra.   

 

167. Råkar ofta i slagsmål.   



168. Är grym mot djur.   

 

169. Ljuger och luras.   

 

170. Tar saker i hemmet.   

 

171. Förstör ofta familjemedlemmars eller andra barns saker.   

 

172. Har återkommande perioder på några dygn med ovanligt hög   

         aktivitetsnivåoch stor idérikedom. 

 

173. Är i återkommande perioder påtagligt lättirriterad.   

 

 

Handlingar eller tankar som barnet inte verkar kunna styra: 

 

 

174.  Upprepar på ett tvångsmässigt sätt handlingar eller har vanor   

 som är mycket svåra att ändra på. 

 

175. Har tvångstankar/fixa idéer.   

 

Beskriv hur/vad:.....................................................................………………………………………………………………  
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.........................................................................................................………………………………………………………. 

 

176. Har ofrivilliga rörelser, ryckningar eller grimaser i ansikte   



177. Upprepar meningslösa rörelser som att skaka på huvudet, 

 slänga med kroppen, trumma med fingrarna.   

  

178. Ger ifrån sig omotiverade ljud som harklingar, hostningar    

 sväljningsljud, hundliknande skall, plötsliga skrik etc. 

 

179. ”Låter” mycket, tex visslar, nynnar, mumlar.   

 

                                                                                                                  Stämmer Stämmer Stämmer 

                                                                                    inte         ibland/i      bra 

                 viss mån 

180. Upprepar ord eller orddelar på ett meningslöst sätt   

 

181. Använder ”fula” ord eller svordomar på ett överdrivet sätt   

 

 

 

Formuläret har berört förekomst av olika svårigheter hos Ditt barn. Det är också viktigt att känna till om barnet har 

någon särskilt god eller stark sida. Beskriv gärna detta: 

 

...................................................................................................................................................................……………….. 

 

...................................................................................................................................................................………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

.. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

.. 

 

Ange gärna de problemområden hos Ditt barn som Du anser vara särskilt betydelsefulla: 

 

...................................................................................................................................................................……………… 

 

...................................................................................................................................................................……………….  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………Tack för hjälpen! 

 

 

 

 

 

 

 


