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Sammanfattning 

Inledning: Många studier har fokuserat på ADHD-barn, föräldrars, lärares och 
syskons olika perspektiv på ADHD och hur det är att leva med diagnosen. Studier 
har också visat att barn med ADHD ofta överskattar sin prestation i förhållande 
till hur andra uppfattar den. Detta fenomen kallas ”positive illusory bias” (Hoza, 
Pelham, Dobbs, Owen & Pillow, 2002). Syftet med denna studie är att undersöka 
hur barn med ADHD beskriver sig själva och hur de uppfattar att de betraktas av 
sin familj, lärare och kompisar. Detta perspektiv har inte studerats tidigare. 
Frågeställningar: Vilka föreställningar har barn med ADHD om sig själva? 
Vilka föreställningar har barn med ADHD om hur de betraktas av sina familjer, 
lärare och kompisar? 

Metod: Åtta barn med diagnosticerad ADHD i åldrarna 9-12 år har i en kvalitativ 

studie intervjuats med semistrukturerade frågor och svaren har analyserats utifrån 

tematisk analysmetod. 

Resultat: Till skillnad från tidigare forskningsresultat uttryckte de flesta barnen 

ingen tydlig ADHD-identitet i synen på sig själv. Däremot uppfattade flertalet att 

föräldrar och lärare såg ADHD-symtom hos barnet. Detta i kontrast till 

kompisarnas syn som oftast inte uttryckte sig i ADHD-symtom.  

Diskussion: Utifrån begreppet ”positionell objektivitet” (Sen, 1993) diskuteras 

resultaten där flera tänkbara positionella parametrar presenteras. 

 

Nyckelord: ADHD, barnperspektiv, positionell objektivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Introduction: A number of studies have examined children with ADHD, 
how it is to live with this diagnosis, and the different perspectives of 
parents, teachers and siblings. In several studies, it has been shown that 
children with ADHD often overestimate their capability compared to other 
persons’ assessment of their capability. This phenomenon is called “positive 
illusory bias” (PIB) (Hoza, Pelham, Dobbs, Owen &Pillow, 2002). The aim 
of this study is to examine how ADHD-children describe themselves and 
how they think that they would be described by their family, teachers, and 
mates. It seems that this has not previously been studied. 
Questions: How do children with ADHD describe themselves? How do 
these children think that they would be described by their family, teachers 
and mates? 
Method: Eight children, diagnosed with ADHD and between 9 and 12 
years of age, are interviewed with semi-structured questions and the 
answers have been analysed by thematic methodology.  
Result: In contrast to previous studies, most children did not express any 
clear ADHD-identity in their description of themselves. However, ADHD-
symptoms were quite common in their accounts of how they thought that 
their parents and teachers would describe them. This was in contrast to 
their accounts of how they thought that their mates would describe them, 
where the children seldom mentioned aspects related to ADHD-symptoms.  

Discussion: The discussion of the results is based on the concept of “positional 

objectivity” (Sen, 1993), in which several plausible positional parameters are 

presented. 

 

Keywords: ADHD, child´s perspective, positional objectivity 
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1 Inledning 

 

ADHD är den vanligaste neuropsykiatriska diagnosen bland skolbarn med en 
prevalens kring 4-8 procent när diagnoskriterierna följer DSM IV (American 
Psychiatric Association [APA], 2000; Gillberg, 2005). Symtom på ADHD är 
hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetssvårigheter. Symtomen varierar 
från barn till barn och är också olika beroende på ålder (Gillberg, 2005).  
ADHD-diagnosen är laddad med fördomar och stigmata och omgivningens 
uppfattningar om ADHD påverkar också ADHD-barnens egna upplevda 
stigmatisering (Bussing & Mehta, 2013). I några kvalitativa studier har resultaten 
visat att barn med ADHD-diagnos som upplever sig stigmatiserade av sin diagnos 
beskriver en lägre självkänsla (Sing, Kendall & Taylor, 2010). I denna uppsats har 
tanken varit att förstå omgivningen utifrån barnens egna perspektiv. ”Jag vill 
förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det” 
(Kvale, 1997, s. 117). Detta görs genom att ställa frågor till barn med ADHD-
diagnos om hur de tror att de uppfattas av sina familjemedlemmar, lärare och 
kompisar och hur de betraktar sig själva. 
 

2 Teoretisk bakgrund 

 

Databassökning har gjorts i ESH Discovery, vilket är en söktjänst där 23 
databaser (bland andra PsycINFO, MEDLINE, Google Scholar) kombineras i en 
gemensam sökning. Sökorden ADHD har kombinerats med self perception, self 
reference, self esteem, stigma, intersubjectivity, role perception, mentalization.  
 

2.1 ADHD-diagnosen 

ADHD är en beteendebaserad diagnos som kännetecknas av hyperaktivitet, 
impulsivitet och uppmärksamhetsstörning (APA, 2000). Beroende på ålder och 
olika grader av bristande förmåga till uppmärksamhet, hyperaktivitet och 
impulsivitet kan symtomen variera mellan olika barn (Rutter et al., 2008). För att 
symtomen utifrån DSM-kriterier ska definieras som ADHD ska svårigheterna 
vara omfattande och finnas i en grad som man inte förväntar sig i barnets ålder. 
Vidare ska symtomen ge betydande problem inom minst två områden, till 
exempel skolan och hemmet, och innebära en stor inverkan på barnets sätt att 
fungera i vardagen (APA, 2000). 
 
I DSM-4 delas ADHD in i tre undergrupper: 
– ADHD i kombinerad typ (där individen har såväl stora 
uppmärksamhetsproblem som svårigheter med överaktivitet och impulsivitet).  
– ADHD med huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet. 
– ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet. 
 
Under år 2007 hade ungefär 0,6 procent av alla barn i Stockholms län i åldrarna 0-
17 år varit i kontakt med BUP på grund av ADHD (Bokedal, 2010). 
Evidensbaserad behandling av ADHD är centralstimulantia (framför allt 
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metylfenidat), föräldrautbildning, beteendeinriktad behandling och KBT, social 
träning (Stockholms Läns Landsting, 2010). I åldersgruppen 10–17 år är andelen 
medicinskt behandlade bland svenska pojkar och flickor 4,3 respektive 1,7 procent 
(Socialstyrelsen, 2014). 
 
Studier av föräldrars, lärares och syskons upplevelse av ADHD-diagnosen är 
vanligare än studier på barn med ADHD-diagnos. Möjligen kan det hänga 
samman med att intervjuer och kontakt kan vara utmanande när det gäller barn 
med ADHD-diagnos. Som barn- och ungdomspsykiater inom BUP finns 
erfarenheten att det ofta kan vara svårare att bibehålla en dialog som bär över tid 
med barn som har ADHD-diagnos än med barn i andra diagnosgrupper. 
Lärdomen att genomföra en planering med särskild tydlighet och struktur kan 
vara avgörande för familjer med barn som har svårigheter inom 
funktionsområdena uppmärksamhet och koncentration, där inte sällan föräldrarna 
kan ha svårigheter inom samma områden. Trots dessa svårigheter är det viktigt att 
försöka få en bättre inblick i upplevelserna bland de barn och ungdomar som idag 
lever med ADHD och att få en inblick i barnens föreställningar om hur den 
närmaste omgivningen ser på dem. Detta har enligt litteratursökningen inte 
tidigare undersökts. 
 

2.2 Teoretiska begrepp 

Två teoretiska begrepp är viktiga i uppsatsen. Dels handlar det om ”positive 
illusory bias” (PIB), ADHD-barns överskattande av sin egen förmåga, och dels 
om ”positionell objektivitet”, ett filosofiskt begrepp utvecklat av Amartya Sen för 
att fördjupa förståelsen av begreppet objektivitet. 
 

2.2.1 Positive illusory bias 

 
Trots tydliga funktionella problem hos barn med ADHD rapporterar dessa barn 
anmärkningsvärt positiva uppfattningar om sin kompetens och förmåga i 
jämförelse med andras bedömningar (lärares och föräldrars). Detta något 
kontraintuitiva fenomen kallas för ”positive illusory bias” (PIB) och beskrivs 
bland andra av Hoza, Pelham, Dobbs, Owen och & Pillow (2002). Det är sedan 
tidigare belagt att vuxna i allmänhet skattar sin egen förmåga högre än 
genomsnittet, men barn med ADHD-diagnos skattar den egna förmågan 
signifikant högre än jämnåriga barn utan ADHD-diagnos (Owens, Goldfine, 
Evangelista, Hoza & Kaiser, 2007).  
Med tanke på hur ofta barn med ADHD-diagnos”misslyckas” i skolan och 
hemmet skulle man förvänta sig att barn med ADHD-diagnos skattade den egna 
förmågan lägre, vilket alltså studier kring PIB och ADHD motsäger (Owens, 
Goldfine, Evangelista, Hoza & Kaiser, 2007).  
 

2.2.2 Positionell objektivitet 
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Uppsatsen syftar till att få ökad kunskap om barn med ADHD-diagnos utifrån 
deras egna perspektiv och att undersöka hur de ser sig själva i ljuset av sin 
omgivning. Här förefaller begreppet ”positionell objektivitet” fruktbart:  
 
“What we can observe depends on our position vis-à-vis the objects of 
observation. What we decide to believe is influenced by what we observe. How 
we decide to act relates to our beliefs” (Sen, 1993, s. 126).  
 
Sen exemplifierar med att solen och månen ser ut att vara lika stora för en 
betraktare på jorden. Sett utifrån en annan position i rymden kommer 
storleksförhållandena mellan månen och solen att vara annorlunda. Ett annat 
exempel är att medellivslängden i den indiska delstaten Kerala är signifikant högre 
än i andra delstater i Indien, men att Kerala trots detta har högst självupplevd 
morbiditet (sjuklighet) av alla indiska delstater såväl i genomsnitt som i 
åldersspecifika jämförelser. Detta kan förefalla paradoxalt. Hur kan befolkningen i 
Kerala uppleva sig som sjukare än andra? Ur ett positionellt perspektiv kan 
noteras att Kerala har den högsta andelen läskunniga och ett mycket väl utbyggt 
sjukhussystem jämfört med andra delstater i Indien. Därför finns det i Kerala en 
större medvetenhet och kunskap om sjukdomar, vilket på olika sätt påverkar 
beteendet, till exempel när man bör söka vård i tidigt skede, medan sådan 
medvetenhet och kunskap är betydligt mindre i till exempel delstaten Uttar 
Pradesh. Om man beaktar de positionella skillnaderna mellan befolkningarna i 
Kerala och Uttar Pradesh blir skillnaderna i självupplevd morbiditet mellan dessa 
delstater förståeliga (Sen, 1993, s. 134-135). 
 
Genom att specificera relevanta positionella parametrar kan beskrivningen av en 
uppfattning göras mer objektiv. I diskussionen av resultaten kommer sådana 
parametrar att användas för att söka förklara vissa skillnader mellan olika 
uppfattningar. Detta blir viktigt inte bara därför att ett barns ”position” påverkar 
hur barnet uppfattar att till exempel läraren ser på barnet. Det blir också viktigt 
därför att barnets uppfattning om detta hänger samman med hur läraren själv ser 
på barnet, vilket i sin tur hänger samman med lärarens ”position”. I denna uppsats 
görs en distinktion mellan barnens egen bild av hur omgivningen ser på dem och, 
å andra sidan, vad barnen har hört att andra tänker om dem. Givetvis kan dessa 
två sammanfalla, men de behöver inte göra det. Detta diskuteras närmare i avsnitt 
8.1.  
 

3 Tidigare forskning 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Sammantaget är forskningsläget av olika perspektiv på ADHD relativt 
omfattande. Föräldrars, syskons, lärares och allmänhetens uppfattningar om barn 
med ADHD-diagnos och hur det är att hantera denna neuropsykiatriska 
problematik har relativt ofta studerats i olika länder. Enligt litteratursökningen har 
det inte ofta studerats hur barn med ADHD-diagnos uppfattar att deras närmaste 
omgivning (föräldrar/syskon/lärare/kompisar) upplever dem.  
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3.1.1 Ungas perspektiv på ADHD 

 
I kvalitativa studier där man intervjuat barn och ungdomar med ADHD är den 
sammantagna bilden att ADHD-diagnosen är stigmatiserande och att barnen ofta 
identifierar sig starkt med ADHD-diagnosen (Singh, Kendall & Taylor (2010). 
Kompisrelationerna beskrivs också ofta som få och generellt sett inte särskilt 
positiva (Krueger & Kendall (2001). I den senare studien intervjuades elva 
ungdomar (13-19 år) med ADHD och man fann att de ofta beskrev sig själva 
utifrån deras ADHD-symtom snarare än utifrån en identitet skild från ADHD-
diagnosen. Relationen till kompisarna beskrevs olika, generellt sett inte särskilt 
positiv. Sju av de elva intervjuade tyckte sig ha få eller inte några vänner. De 
uppfattade också att syskonen inte brydde sig särskilt mycket om dem.  
Singh, Kendall och Taylor (2010) hade i sin kvalitativa studie både individuella 
intervjuer och fokusgrupper med 16 ADHD-barn (9-14 år). Resultaten visar att 
erfarenheter av mobbing relaterat till ADHD-diagnosen och ADHD-beteenden är 
vanliga och stigmatiserande och att det påverkar barnens självkänsla och 
självförtroende. Kendall (2003) genomförde också en kvalitativ studie i USA där 
man intervjuade 39 barn och ungdomar (6-17 år) med ADHD om deras 
upplevelser och föreställningar om ADHD. I denna studie framkom barnens 
upplevelser av problem i skolarbetet och deras ofta starka identitet med 
diagnosen.  
Barn utan ADHD-diagnos har också intervjuats avseende sina tankar och 
uppfattningar kring ADHD. O´Driscoll, Heary, Hennessy och McKeague (2012) 
lät över 200 barn (10-11 år), 182 ungdomar (15-16 år) på Irland läsa texter som 
handlar om jämnåriga med ADHD/depression/”normala problem” innan de 
intervjuades. Intervjuresultaten visade att ADHD var en uttalat stigmatiserande 
diagnos och man tyckte att barn med ADHD hade större eget ansvar för sitt 
tillstånd jämfört med hur man såg på till exempel unga med depression.  
 

3.1.2 Unga med ADHD och deras perspektiv på 
omgivningens inställning 

 
Det finns inte många studier som syftar till att få inblick i hur barn med ADHD 
ser på sin omgivnings syn och inställning till ADHD i stort eller till dem själva. 
Gajaria, Yeung, Goodale och Charach (2011) genomförde en internetbaserad 
studie där man följde ett ADHD-forum på Facebook med syftet att studera hur 
ungdomar uppfattade sig själva och sin omgivning. Resultaten i studien visade att 
grupperna på Facebook ofta tenderade att stärka en positiv gruppidentitet. 
Ungdomarna använde plattformen till att skildra och skämta om vanliga negativa 
stereotypa föreställningar om barn med ADHD-diagnos, vilka bland annat 
handlade om barnens beteende och medicinering. 
 

3.1.3 Barn med ADHD och deras föräldrar  

 
Några få studier finns dokumenterade där man har jämfört barn med ADHD-
diagnos med deras föräldrar. Sammanfattningsvis finns det ofta diskrepans mellan 
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hur barnen och deras föräldrar uppfattar till exempel barnens livskvalitet och 
symtomatologi och att denna skillnad kan kopplas till självkänsla hos barnen 
(Edbom, Granlund, Lichtenstein & Larsson, 2008; Sciberras, Efron & Iser, 2011). 
Sciberras, Efron och Iser (2011) undersökte hur barn med ADHD-diagnos 
uppskattade sin livskvalitet jämfört med hur deras föräldrar uppfattade barnens 
livskvalitet. Studien visar att de barn som rapporterade högre livskvalitet än sina 
föräldrar också hade en högre självkänsla (”self-worth”). I en svensk longitudinell 
studie (Edbom, Granlund, Lichtenstein & Larsson, 2008) studerades hur föräldrar 
till åttaåriga tvillingar uppskattade barnens beteendeproblem, ADHD-symtom och 
kompetens. Därefter gjordes en uppföljning fem år senare, då liknande frågor åter 
ställdes till föräldrarna och tvillingarna fick svara på frågor om hälsa och ”self-
conception”. Resultaten visade att barn, som enligt föräldrarna uppvisade ADHD-
symtom, ofta hade låga poäng på ”self-esteem”, ”skills and talent”, ”psychological 
well being”, men att det också fanns flera barn som uppvisade gott 
självförtroende och hög självkänsla, trots sina ADHD-symtom. 
 

3.1.4 Föräldrars perspektiv på ADHD 

 
Även föräldrar, framförallt mödrar, har ofta intervjuats kring ADHD-temat. 
Sammanfattningsvis har mammor och pappor sinsemellan olika förhållningssätt 
till ADHD-problematiken. Moen, Hall-Lord och Hedelin (2011) har 
djupintervjuat föräldrar om deras upplevelse och reflektioner kring temat att ha ett 
barn med ADHD. Där framkommer att mammor och pappor ofta har olika 
förhållningssätt och attityder till de problem som uppkommer. Mammor uttrycker 
oftare oro och uppgivenhet, medan pappor oftare har en ”vänta och se”-attityd.  
Norvilitis, Scime och Lee (2002) har i en studie jämfört vilka ADHD-attityder 
mödrar till barn med ADHD-diagnos själva har med deras föreställningar om 
vilka ADHD-attityder mammor utan barn med ADHD-diagnos har. Sedan har 
även mammor till barn utan ADHD-diagnos fått samma frågor och resultaten 
visade att mammor till barn med ADHD-diagnos tror att mammor utan barn med 
ADHD-diagnos har en hårdare syn på ADHD-diagnosen än vad mödrarna till 
barn utan ADHD själva beskrev. Mammor till barn med ADHD-diagnos 
upplevde oftare att de blev kritiserade i sitt sätt att uppfostra sina barn än 
mammor utan barn med ADHD-diagnos. 
Studier har också gjorts av hur föräldrar till barn med ADHD-diagnos ser på 
lärarens roll i skolan (Malacrida, 2004), deras upplevelser av att ha barn med 
ADHD (Ducharme, 1997) samt deras syn på medicinering av ADHD, där 
föräldrarnas rädsla för att medicinen skulle innebära personlighetsförändringar 
och medicinbiverkningar var de största hindren för att påbörja medicinering av 
barnet, medan deras övertygelse om att medicinen skulle ge positiva effekter och 
vara nödvändig för barnets säkerhet var de viktigaste synpunkterna som 
möjliggjorde en medicineringsstart (Coletti et al., 2012).  
 

3.1.5 Syskons perspektiv på ADHD 
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Få studier har fokuserat på syskonens perspektiv. I en kvalitativ studie har Kendall 
(1999) intervjuat syskon i elva familjer med barn med ADHD-diagnos om hur de 
upplever sin vardag. En slutsats var att syskonen ofta upplevde att de blev 
marginaliserade i familjen och trakasserade av syskonet med ADHD-diagnos.  
 

3.1.6 Lärares perspektiv på ADHD 

 
Det finns ett flertal studier kring lärare och deras attityder kring ADHD-
diagnosen. Flera uppsatser från olika högskolor i Sverige har fokuserat på detta 
ämne. Resultaten visar ofta på en kunskapsmässigt insatt lärarkår, där ADHD-
problematiken ofta ses utifrån ett individuellt perspektiv och där äldre lärare med 
många års erfarenhet av läraryrket i större utsträckning än yngre förordar 
medicinering (Nordlund, 2012). Flera utländska studier har också kartlagt lärares 
attityder kring ADHD. Moldavsky, Pass och Sayal (2014) gav 496 lärare 
frågeformulär med frågor kring ADHD-problematiken och deras slutsats är att 
lärarna i regel förordar att beteendeproblemen bör adresseras i klassrummet 
snarare än medicineras.  
 

3.2 Positive illusory bias i förhållande till andra 

 
Som tidigare nämnts finns det flera studier kring PIB och ADHD där man funnit 
att barnen med ADHD-diagnos har anmärkningsvärt positiva uppfattningar om 
sin egen förmåga och kompetens i jämförelse med jämnåriga barn utan ADHD. 
Man har också funnit att dessa uppfattningar bland barn med ADHD-diagnos är 
mer positiva än till exempel lärares och föräldrars uppfattningar av barnens 
förmåga och kompetens (Hoza, Pelham, Dobbs, Owen & Pillow, 2002). 
 
Forskning kring fenomenet PIB och ADHD har också lett till att man studerat 
om PIB kan innefatta de uppfattningar barn med ADHD-diagnos har om andras 
prestationer. Evangelista, Owens, Golden, William och Pelham (2008) har 
studerat detta genom att låta såväl barn med ADHD-diagnos som barn utan 
ADHD uppskatta sin egen kompetens och jämföra med hur lärare uppskattar 
respektive barns kompetens. Sedan får bägge grupper se en film där 
skådespelarens kompetens ska värderas av bägge grupper. Resultaten från den 
studien tyder på att PIB hos barn med ADHD-diagnos innefattar uppfattningen 
av sig själv, men att barnen med ADHD-diagnos inte gör en överskattning av 
andras prestationer. Owens, Goldfine, Evangelista, Hoza och Kaiser (2007) 
påvisar i sin litteraturgenomgång avseende PIB och ADHD ett flertal försök till 
förklaringar av PIB-fenomenet där hypoteser om kognitiv omogenhet, 
neuropsykologiska brister, ovetskap av inkompetens samt självförsvarsstrategi 
läggs fram. Däremot finns det inga studier kring om, och i så fall på vilket sätt, 
PIB påverkar hur barn med ADHD-diagnos upplever att andra ser på dem.  
 

4 Frågeställningar 

 
Vilka föreställningar har barn med ADHD-diagnos om sig själva? 
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Vilka föreställningar har barn med ADHD-diagnos om hur de betraktas av sin 
familj/lärare/kompisar? 
 

5 Metod 

5.1 Undersökningsdeltagare 

 
Elva barn som konsekutivt kallades till ADHD-samordnande sjuksköterska på 
BUP-mottagningen under januari och februari 2015 fick erbjudande om att 
intervjuas. Kriterierna som skulle vara uppfyllda för att ingå i studien var att 
barnet skulle vara mellan 9 och 12 år och ha blivit diagnosticerat med ADHD. I 
två av fallen har det funnits komorbiditet i form av dyslexi eller språkstörning. 
Exklusionskriterier har varit samtidig autismspektrumdiagnos och/eller mental 
retardation samt ovilja att intervjuas. Av de elva vårdnadshavare som tillfrågades 
valde åtta att medverka och tre avböjde med hänvisning till att barnen inte ville 
eller inte kände sig bekväma med att bli intervjuade. Ett av de barnen hade nyss 
förlorat sin pappa och var i akut kris. De intervjuade barnen var sex pojkar och 
två flickor och de var i genomsnitt 10,3 år. Sju av barnen bodde med sina båda 
föräldrar medan föräldrarna till ett av barnen hade separerat. Alla intervjuade hade 
ett eller flera biologiska syskon. Alla barnen hade diagnosticerats med ADHD, 
medicinerades med metylfenidat och var patienter vid en BUP-mottagning i 
Stockholm.  
 
 

5.2 Undersökningsmetod 

 
Utgångspunkten har varit att beskriva och bättre förstå hur barn med ADHD-
diagnos upplever sin omgivning. Studien har lagts upp utifrån en kvalitativ 
forskningsmetod med fenomenologisk ansats. Intervjuguiden med 
semistrukturerade öppna frågor fokuserades på att beskriva olika perspektiv och 
synsätt som barnen har haft på personer i sin nära omgivning (bilaga 1). Strävan 
var att söka kartlägga variationer och likheter i barnens utsagor.  
 

5.2.1 Att intervjua barn 

 
Att intervjua barn skiljer sig i flera avseenden från att intervjua vuxna. 
Inledningsvis bör man som intervjuare söka skapa förstående och trygghet i 
samtalssituationen genom att prata om någon för barnet känd situation eller 
upplevelse (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Varje barn har också sin 
egen samtalsmodell inom sig som barnet utvecklat genom dialoger med andra i sin 
omgivning. Om vi ska uppnå ett dialogiskt återskapande mönster måste vi möta 
och hantera den dialogmodell (”själv-andra”-bilden) som det enskilda barnet har 
inom sig (Øvreeide, 2010). 
Öppna frågor som handlar om att be barnet berätta om någon händelse är oftast 
mer givande. Mer specifika uppföljande frågor kan hjälpa barnen att bättre 
uttrycka sina upplevelser och föreställningar. Det är också viktigt att ge barnet 
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tillräcklig tid för att svara. Vissa barn kan behöva en längre tid att svara och barn 
visar ofta med hela sin kropp om det blir obekvämt lång tystnad genom att de 
börjar syssla med annat (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). 
Samtalsmetodiken måste också anpassas efter barnens ålder. I den ålder som är 
aktuell för denna uppsats (9-12 år) kan barnet ofta tydligt skilja mellan fantasi och 
omskrivningar, dvs. upplevd verklighet och berättelser som styrs av önskan om 
social bekräftelse. De flesta barn kan i den där åldern tänka hypotetiskt och kan 
också framställa händelser och erfarenheter i en tidsmässigt sammanhängande 
logisk struktur (Øvreeide, 2010).  
 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

 
Initialt provintervjuades två barn i åldern 9-11 år, vilka inte hade någon känd 
ADHD-problematik. Semistrukturerade frågor valdes utifrån viljan att så långt 
som möjligt säkerställa att intervjuerna handlade om liknande ingångsteman 
(Langemar, 2010). Intervjufrågorna har delats in i frågekluster med olika 
personperspektiv (lärare, kompis, mamma, pappa och syskon) där liknande frågor 
formulerats gällande barnets uppfattningar om hur de betraktas av sin omgivning 
(Bilaga 1). Inspelning av intervjuerna har skett via en digital diktafon och inga 
anteckningar gjordes under intervjun för att hålla fokus på dialogen och närvaro i 
samtalet med barnen. Alla barn har vid intervjutillfället fått aktiv tillgång till 
ritmaterial. I de flesta intervjuer har det förekommit rollspelande tekniker för att 
underlätta för barnen att sätta sig in i frågan och för att den situation som frågan 
avser blir mer konkret och begriplig.  
 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Intervjuerna transkriberades ordagrant efter varje intervjutillfälle för att säkerställa 
att återgivandet i text överensstämmer med inspelningen. Det skrivna materialet 
kodades med fokus på hur barnen uppfattar att omgivningen betraktar dem. Den 
huvudsakliga analysmetoden som användes vid analysen var tematisering varvid 
intervjusvaren sorterades utifrån olika teman som framträtt med utgångspunkt 
från de olika omgivningsperspektiven: mamma, pappa, syskon, lärare och 
kompisar. Därefter noterades likheter och skillnader i utsagorna och svaren 
kategoriserades i större övergripande teman (Langemar, 2010).   
 

5.5 Genomförande 

Rekrytering av patienter till studien skedde vid en BUP-mottagning i Stockholm. 
Efter godkännande från enhetschefen upprättades samarbete med en ADHD-
sköterska vid mottagningen i syfte att identifiera elva patienter som planerades för 
återbesök till mottagningen. Därefter skickades skriftlig information (bilaga 2) 
angående studien till dessa familjer. Föräldrarna och i vissa fall barnen 
kontaktades därefter per telefon för diskussion kring deltagande i studien och 
tidsbokning av intervjun. Provintervjuer genomfördes initialt på två icke 
diagnosticerade barn (9-11år). 
Intervjuerna ägde rum i januari-februari 2015. Alla åtta intervjuer initierades i ett 
eget samtalsrum på en av Stockholms BUP-öppenvårdsmottagningar. Inget av 
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barnen hade tidigare träffat intervjuaren i något annat sammanhang på 
mottagningen. Inledningsvis var en förälder med i rummet, men innan intervjun 
började uppmuntrades barnen att genomföra intervjun utan förälder i rummet då 
risken för ett triangulerat samtal ansågs överhängande. Endast i ett fall har hela 
intervjun skett med en förälder i rummet. Intervjuerna tog mellan 30 och 60 
minuter att genomföra. I vissa fall tog vi små pauser där vi pratade om annat och 
eller rörde oss i rummet. I de flesta av samtalen ingick rollspel för att göra det 
enklare att svara på de frågorna av mentaliserande karaktär. Alla har i efterhand 
tillfrågats hur de upplevt intervjun. Alla ansåg att det hade känts bra att prata, men 
några tyckte att vissa frågor var svåra att svara på. I några av fallen (framförallt när 
föräldrarnas uppfattade syn på barnet hade varit påtagligt och ensidigt negativ) har 
efterföljande samtal ägt rum där föräldern med barnet i rummet fått chansen att 
berätta sin ”verkliga” syn på barnet. I de fall barnen initialt föreföll osäkra eller 
hade svårt att uttrycka sig var strävan att i första hand skapa en situation där 
barnet blivit bekvämt. Ibland har detta inneburit att föräldern är kvar i rummet en 
stund extra, ibland att man talar om barnets intressen eller att man uppmuntrar 
barnet att rita, vilket tre barn gjorde. I ett fall bytte vi under intervjun rum till 
pingisrummet varefter svaren kom mer avslappnat. Efter intervjun har föräldern 
åter bjudits in i rummet för att avrunda och barnet har fått berätta för sin förälder 
hur de har upplevt intervjun. 
Alla intervjuer spelades in på diktafon och transkriberades inför analysen.    
 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

I enlighet med Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) följer denna studie de forskningsetiska principerna om 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.   
Då studien gäller barn under 15 år gavs information till både vårdnadshavare och 
barnen dels om studien, dels om konfidentialitet och att deltagandet är frivilligt 
och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i studien. Fullständig 
anonymitet kunde inte utlovas då intervjuaren har vetskap om namn och adress på 
de medverkande, men det informerades om att barnens namn inte skulle finnas 
med i den färdiga uppsatsen. Eftersom endast två av de intervjuade barnen var 
flickor har jag valt att inte skriva ut könen på barnen i redovisningen av deras svar 
i intervjun för att ytterligare skydda barnens integritet och möjlighet till 
anonymitet. Alla uppgifter kring de medverkande har förvarats på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet uppfylls då uppgifter 
insamlade om enskilda personer endast kommer att användas för 
forskningsändamål i en C-uppsats. Familjerna har också informerats om att 
materialet kommer förstöras när uppsatsen är godkänd.  
 

7 Resultat 

Utifrån sammanställning av de olika intervjuades utsagor har gjorts en 
tematisering av svaren som gäller deras egen syn på sig själva respektive deras 
uppfattning om familjens, kompisars och lärares syn. I Tabell 1 redovisas de 
teman som närmast uteslutande sammanfattar barnens berättelser. Utöver dessa 
teman förekom en typ av svar under intervjuerna från en grupp av barn som 
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genomgående hade svårt att svara på frågor av mentaliserande karaktär. Dessa 
sammanfattas närmare nedan under rubriken ”Vet inte”. 
 
 

Tabell 1. Teman i de intervjuade barnens berättelser 

 

Barnens 
självuppfattning 

Familjens 
uppfattning 

Kompisarnas 
uppfattning 

Lärarnas 
uppfattning 

    

Konflikter 

-i skolan 

-i hemmet 

 

Mamma vet mer 

om mig än pappa 

Samspel ADHD 

ADHD ADHD Utanförskap Misstolkad 

Mina vänner-

beskrivningar  

Ris och ros från 

syskonen 

 Uppmuntrande 

ord                          

-ibland svårt att 

förstå 

 
 
 

7.1 Barnens egna uppfattning om sig själv 

Samtliga barn kunde med stöd från intervjuaren beskriva sig själva. Ett tydligt 
mönster var att de barn som svarade hur de skulle beskriva sig själva utifrån 
”objektiva” värden som ålder, hårfärg, årskurs inte också uttryckte sig själva utifrån 
historier och berättelser om samvaro i olika former och vice versa.  
 

7.1.1 Konflikter 

Flertalet av barnen beskrev sig själva genom berättelser ur vardagen. Inte sällan 
kunde de berätta om konfliktsituationer. I tematiseringen utkristalliserades två 
miljöer där konflikterna ofta sker. Ofta handlade det om konflikter i skolan, både 
med lärare och jämnåriga klasskamrater. Även konflikter i hemsituationen 
förekom, men var mindre vanliga.   
 
7.1.1.1 Konflikter i skolan 
 
Det var inte ovanligt i intervjuerna att barnen uttryckte att det blir konflikter och 
bråk i skolan. Några av barnen beskrev också mobbingsituationer i skolan. 
Vanligast var då att man beskrev sig själv som utsatt i skolan: 
 
”vågar man inte så här fråga om man ska leka för då vet man inte om dom blir arg…Vi vill 
leka ifred! och puttas” (P8), 
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Det förekom också att barn beskrev hur arga de kunde bli i skolan och delgav 
berättelser om hur de hade blivit arga på andra barn. I samtliga fall där berättelser 
om konflikter med jämnåriga skildrades handlade det om fysiskt våld, och 
upprinnelsen till konflikten beskrevs som en olyckshändelse eller ett missförstånd.  
 
”då tog temperamentet över och då sprang jag och sparkade honom på juvelerna” (P3)  
 
Berättelserna var ofta fylliga av förklaringar och en klar röd tråd av händelsekedjor 
som lett fram till den slutgiltiga våldshändelsen. Inte någon av flickorna beskrev 
något våld i skolvärlden.  
 
7.1.1.2 Konflikter i hemmet 
 
När konfliktsituationer beskrevs med familjemedlemmar har dessa tematiserats 
som konflikter i hemmet. Flera av barnen berättade om just konfliktsituationer 
med framförallt föräldrar när de skulle beskriva sig själva. Oftast handlade det om 
konflikter som hängde samman med att de inte hade gjort som de blivit tillsagda: 
 
”…jag gillar inte att städa när någon ber mig att städa då jag inte vill städa”(P5) 
 
 eller ur barnets perspektiv att de gjort något fel:  
 
”mamma skickat in mig på rummet för att jag har varit olydig”(P5) 
 
Många av barnen uttryckte sig också på ett sådant sätt om sig själva att det var 
tydligt relaterat till vad de hade uppfattat att föräldrarna, syskonen eller lärarna 
kunde säga om dem: 
 
”jag blir en liten irriterande, högljudd, springande, sprattlig unge” (P3)  
”på beteendet är jag typ 3, 5 år men såhär, men ibland är jag typ, ibland är jag äldre tonåring” 
(P5) 
  
I ett av fallen var beskrivningen av barnet själv så negativ och ensidig att mer 
riktade frågor kring nyansering av bilden ställdes och där barnet förtydligade att 
det inte var ”dåliga saker” hen uttryckt utan ”både bra och dåligt” (P3). 
 
 

7.1.2 ADHD 

 
I några av intervjuerna framkom beskrivningar av egenskaper som var ADHD-
karakteristiska drag och som handlade om hyperaktivitet, impulsivitet och 
koncentrationssvårigheter. De medicinska termerna för dessa uttryck användes 
aldrig utan barnen beskrev dem levande med andra ord.  
Exempel på uttryck som uppfattades som exempel på hyperaktivitet kunde vara: 
 
”springa runt som en typ en treåring så där” (P5) 
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Exempel på uttryck som uppfattades som exempel på impulsivitet kunde vara: 
 
”min ilska tar över ganska snabbt” (P3),  
 
Exempel på uttryck som uppfattades som exempel på koncentrationssvårigheter 
kunde vara: 
 
”jag har svårt att tänka” (P8) 
 
Bara ett av barnen beskrev sig som att hen hade en ADHD-diagnos och då i ett 
sammanhang där hen förklarade sina svårigheter i samspel med jämnåriga. Ett av 
barnen förnekade helt sin ADHD-diagnos under intervjun. 
 

7.1.3 ”Mina Vänner”-beskrivning 

 
De beskrivningar av sig själva som är av mer objektiv karaktär har klassats till 
temat ”Mina Vänner” utifrån den populära kompisbok som heter just ”Mina 
Vänner” och där man som kompis får svara på frågor om ens intressen, utseende, 
ålder, adress, etc.  
Alla intervjuade barn utom ett beskrev vad de tyckte om eller inte tyckte om att 
göra. Ofta svarade barnen utifrån berättelser där de beskrev samvaro med andra, 
vad de gör tillsammans med sina vänner eller familj:  
 
”jag gillar att rita” (P4) 
 
Flera beskriver sitt utseende, sin ålder och i vilken klass de går: 
 
”jag är nio år….går i trean” (P8) 
 
Några beskrev sig utifrån personlighetsdrag:  
 
”Jag är snäll”(P1)  

 

7.2 Barnets beskrivning av familjens uppfattning 

 
Alla barn hade kontakt med sin mamma och pappa. Ett av barnen hade skilda 
föräldrar och varannanveckas boende. Samtliga barn hade biologiska syskon. Fyra 
av barnen svarade att de inte visste hur pappa skulle kunna beskriva dem. Även 
om de kände att pappa kände dem väl var det för fyra barn svårt att uttrycka sig ur 
pappans synvinkel. Mammas perspektiv var för de flesta lättare att beskriva. 
Syskonens beskrivning hade bara ett par av barnen svårt att uttrycka och då var 
det samma barn som inte heller kunde säga något om pappas och/eller mammas 
syn. Dessa två barn kunde uttrycka att det var svårt eller ”omöjligt” att veta hur 
föräldrar och syskon såg på dem. Teman som blev tydliga var uppfattningen att 
”mamma vet mer om mig än pappa” samt att ”ADHD”-beskrivningar blev uttryckta.  
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7.2.1 Mamma vet mer om mig än pappa 

 
I samtliga fall där det har funnits en tydlig diskrepans i hur mycket barnet hade 
delgett sina uppfattningar om hur mamma och pappa skulle beskriva barnet var 
det mer ordrikt om mamman än om pappan. Även för dem som kunde uttrycka 
sig kring bägge sina föräldrar var mammans uppfattningar ofta mer varierade, 
utförliga och positiva än pappans. De barn som svarade ”vet inte” på hur pappa 
skulle beskriva dem hade lättare att svara mer utförligt på hur mamma skulle 
beskriva dem och oftare med beskrivningar av samvaro.  
 
”det är mamma som vet allt. Det är ju fröknarna som ringer min mamma för min pappa jobbar 
ju…” (P8) 
 
”hon vet mer, hon är hemma ibland” (P3) 
 
Ett fåtal av barnen uttrycker att de har svårt att tro på det som de tror att mamma 
skulle säga om dem. Ironiska eller ambivalenta positiva kommentarer beskrivs i ett 
par av intervjuerna: 
 

”mamma skulle säga att det går bra för [mig] i skolan …, men jag vet inte om hon menar det 

fullt ut…” (P2)   
 
”vad bra att du fick E i nästan alla ämnen, nej det var inte heller så positivt”. (P3) 
 
I ett av ovan beskrivna fall kunde barnet uttrycka att mamman nog egentligen 
menade att det gick bra för barnet trots diagnos och reflekterade själv över att det 
är svårt att sätta sig in i hur det skulle vara att gå i skolan utan diagnosen: 
 
”för man kan ju inte bli av med den typ” (P2).  
 
Slutligen berättade samma barn att resultaten i skolan skulle ha kunnat bli sämre 
om barnet inte hade diagnosen. 
 

7.2.2 ADHD 

 
ADHD-karakteristiska betraktelser kring barnet har klassats i detta tema. Det kan 
dels handla om att ADHD-diagnosen nämnts eller att beskrivningar som är 
diagnosspecifika varit uttalade.  
Endast ett barn tog upp diagnosen som något som hen trodde föräldrarna skulle 
beskriva henom med. Däremot framkom inte sällan beskrivningar att någon av 
föräldrarna skulle nämna barnets svårigheter i skolan, att barnet mådde dåligt, 
hade svårt med koncentrationen, hade aptitstörningar (som ofta är en biverkan av 
medicinering), hade splittrad uppmärksamhet, besvärades av ljudkänslighet och 
impulsivitet. 
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Mamma skulle säga att ”jag ser jättemycket saker i bakgrunden” (P5)  
 
Mamma skulle säga att ”min [son/dotter] mår ganska lite dåligt ibland, för [hen] har svårt 
att koncentrera sig” (P8) 
 
Mamma skulle säga: ”en gnällig unge, otacksam, odräglig, elak, klaga på mat innan ens ha 
fått den, speedad, uppkäftig, säger emot allt jag säger, klaga på allt, kan inte lyssna, lyssnar 
inte, skiter i allt jag säger, sover inte själv, går upp för tidigt, verkar ha sömnstörningar, gick 
upp för tidigt idag också, gick upp vid fyra…” (P3) 
 
Mamma skulle säga att ”jag springer och rör på mig och gör många saker samtidigt” (P1)  
 
Pappa skulle säga: ”jobbig, störande liten unge som går mig på nerverna och ibland är [hen] 
så jobbig att jag nästan vill strypa [henom]” (P3) 
 
Pappa skulle säga: ”kan väldigt lätt bli arg för småsaker”(P2) 
 

7.2.3 Ris och ros från syskonen 

 
Bara ett av barnen svarade att syskonen skulle beskriva dem endast i positiva 
ordalag. De flesta barnen kunde beskriva både fin gemenskap och konflikter med 
syskonen.  
 
”hon är elak och sen så ibland världens bästa [storasyskon]” (P5).  
 
Barnen uttryckte sällan kommentarer av ADHD-relaterad karaktär vad gäller hur 
syskonen ser på dem.  
 

7.3 Barnets beskrivning av kompisarnas uppfattning 

 
I intervjuerna berättade först barnen om sina kompiskontakter. Om det fanns 
flera vänner uppmanades de att välja en av dem. Alla hade åtminstone en som de 
betraktade som sin vän.  
 

7.3.1 Samspel 

De flesta av barnen beskrev vad de gjorde när de var tillsammans med sina 
kompisar. Temat sammanfattar de fall där barnet tänker att kompisen skulle välja 
att beskriva barnet med händelser och berättelser där kompiskontakten beskrivs. 
Oftast berättade barnen om minnen av positivt samspel och uppskattad kontakt.  
 
Kompisen skulle säga: ”Båda av oss gillar att spela fotboll och det är roligt. Då blir man 
bra vänner” (P8) 
 
Kompisen skulle säga: ”att jag är snäll när jag spelar – och att jag spelar bra” (P1) 
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Här verkade barnen mest avslappnade, med tydligare ordflöde och mindre behov 
av stödjande uppföljande frågor. Vanligaste beskrivningen av sig själv utifrån 
kompisens perspektiv var att man uppfattades som ”snäll” och ”rolig”. Några 
uttryckte att de trodde att kompisarna uppfattade dem som påhittiga och därför 
spännande att vara med. 
 

7.3.2 Utanförskap 

 
Det var inte så vanligt att barnen upplevde sig som utanför i kompiskretsen. Men 
två av barnen trodde att kompisen inte tyckte om att vara med dem för att de var 
irriterande och jobbiga. Det gällde samma barn som också uttryckte många 
konflikter i hemmet och skolan.  
 
Kompisen skulle säga: ”att jag är jobbig…att jag är på [henom]…” (P5) 
 
Kompisen skulle säga: ”att jag är irriterande… ingen tycker om mig” (P3) 
 
Ett av barnen uppfattade att hen hade haft bråk med sin kompis ända sedan 
dagistiden, men att hen fortfarande uppfattade att relationen är ett kompisskap. 
Några av de intervjuade berättade att de inte får komma hem till vissa av 
klasskompisarna.  
 

7.4 Barnets beskrivning av lärarens uppfattning 

 
De flesta kunde sätta sig in i hur de trodde att lärarna skulle beskriva dem, och de 
valde att beskriva hur klassläraren uppfattar dem. En hade bäst relation till sin 
gympalärare och valde att beskriva sig själv genom dennes ögon. 
 

7.4.1 ADHD 

 
Majoriteten av barnen hade ADHD-relaterade berättelser när de ombads svara på 
hur de tänkte att lärarna skulle beskriva dem. Kommentarer och historier om den 
egna koncentrationsförmågan i klassrummet och svårigheter att reglera sin 
impulsivitet var vanliga.  
 
”mycket om koncentrationen, om svårt att förstå” (P8) 
 
Flera av barnen kunde också beskriva hur de tänkte att lärarna såg deras behov av 
extra stöd i skolan och att barnen var snabba i tanke och kropp.  
 
”jag brukar springa från lektionerna” (P7) 
 
I dessa sammanhang använde barnen oftare ett språkbruk som låg nära den 
ADHD-relaterade terminologin. De kunde till exempel använda ord som 
”koncentration” och ”uppmärksamhet”.  
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7.4.2 Misstolkad 

Även om det inte var det vanligaste beskrev några av barnen händelser där de 
blivit missförstådda av lärare i skolan, att de försökt göra rätt, men att resultatet 
ändå blev att barnen upplevde sig bli anklagade för att göra orätt. Ett exempel var 
en intervjuad pojke (X) som på sin skolgård sett två jämnåriga barn bråka och där 
den ene hade tagit stryptag på den andre. I syfte att hjälpa till sprang då X fram 
och avbröt slagsmålet. Därefter kom en lärare till platsen som utifrån barnens 
återberättelse uttryckte sig på ett sådant sätt att X kände sig missförstådd och inte 
stöttad i sin strävan att hjälpa sina jämnåriga: 
 
”Jag fick skäll en gång när Y tagit strypgrepp på Z och W kom också och försökte hjälpa till, 
men då fick vi skäll” (P4)  
 
Det kunde också handla om skolarbetet och att man upplevde sig orättvist 
behandlad:  
 
”Jag hade jobbat klart med matten och hade gått och pysslat och då kom läraren och sa att jag 
inte hade gjort det” (P4) 
 
Andra exempel är när man upplevde att läraren inte förstod vad man sade eller 
försökte säga: 
 
”P2 har många idéer…en del idéer är så man inte fattar dom” (P2) 
 
 

7.4.3 Uppmuntrande ord  

I princip alla barn gav bilden av att läraren skulle ge positiva kommentarer om 
barnets prestationer i skolarbetet och/eller deras egenskaper. Barnen uppfattade 
oftast att lärarna hade en omsorg och välvilja. I de fall utvecklingssamtalen 
återgavs var det alltid i positiva ordalag kring utveckling och förmåga. 
 
Fröken skulle säga”bara positiva saker” (P6) 
 
Fröken skulle säga ”om hon inte var full skulle hon säga som alla andra att jag är duktig och 
det” (P3) 
 
Fröken skulle säga ”att jag är en snäll [person]” (P5) 
 
Fröken skulle säga att ”jag var bra på att läsa ganska snabbt... att jag gillar att rita och att 
jag är bra på det” (P2) 
 

7.4.3.1 Uppmuntrande ord – ibland svårt att förstå 

 
Ett av barnen beskrev tydligt svårigheter att förstå att läraren å ena sidan säger att 
hen är så duktig i skolan och samtidigt gav barnet så dåliga betyg: 
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”vad bra jag är och så fick man ändå sämsta betygen” (P3) 
 

7.5 Vet inte 

I ett fåtal fall var det svårt för barnen att föreställa sig hur andra personer skulle 
kunna tänka och säga. Framförallt har det varit svårt att svara på frågor om hur 
pappa skulle beskriva dem, men också mammans, lärarens och syskonens 
perspektiv och synvinkel har i dessa fall varit svårutforskade.  
 
 

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Denna studies resultat gör inga anspråk på att vara generaliserbara. Det är totalt 
åtta barn som har intervjuats vid ett tillfälle av en för barnet tidigare okänd 
person. Resultatet hade förstås kunnat bli mer generaliserbart om man istället för 
åtta intervjuer valt att genomföra ungefär trettio. Observera att det är viktigt att 
göra en distinktion mellan å ena sidan hur barnet tror att omgivningen uppfattar 
dem, vilket fokuseras i intervjuerna, och å andra sidan vad de har hört att 
omgivningen har sagt om dem. Dessa kan sammanfalla, men behöver inte göra 
det. Ett exempel från intervjuerna är det barn som hade hört läraren framhålla 
barnets goda skolprestationer, men hade svårt att tro på det eftersom barnet fick 
så låga betyg av läraren. Validiteten i denna intervju blir låg om barnet inte tror på 
läraren, men ändå svarar att läraren tycker att man presterar bra i skolan.  
Jag har på olika sätt sökt hantera detta problem under intervjuerna. Exempelvis 
har jag ibland frågat barnen om deras svar är något de har fått höra från någon i 
sin omgivning och, om så är fallet, försöka utveckla hur de ”egentligen” tror att 
omgivningen tycker och tänker. Det har då ibland framkommit att vad de har hört 
andra säga om dem överensstämmer med deras egen föreställning, medan det 
ibland finns en diskrepans som kommer att beröras i avsnitt 8.2. Samtliga barn 
kom från ett relativt homogent socioekonomiskt område och dessutom 
medicinerades de med metylfenidat. En fråga är om resultaten skulle blivit 
desamma i ett annat område och utan medicin. Troligtvis skulle svaren ha blivit än 
mer impulsiva och snabbassocierade utan medicin och troligen skulle fler haft 
större svårigheter i att hålla fokus på frågorna. Det är inte sannolikt att resultaten 
skulle ha blivit bli desamma i ett annat område med en annan socioekonomisk 
struktur.   
Innehållet i intervjuerna har ställt krav på barnens förmåga att mentalisera, dvs. att 
söka beskriva andra personers föreställningar. Det finns beskrivet i studier att 
ADHD-barn generellt sett är senare i sin mognadsgrad och psykologiska 
utveckling (Halldner et al., 2014) än barn utan ADHD, viket skulle kunna betyda 
att mentaliseringsförmågan ännu inte är färdigutvecklad och att de barn som i 
detta material haft svårt att uttrycka hur andra skulle kunna tänka kan vara 
exempel på barn med mentaliseringssvårigheter. 
 
Användandet av semistrukturerade intervjufrågor är ett hinder i att replikera 
studien och generellt är kvalitativa studier svåra att upprepa.  
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Utifrån intresset för positionell objektivitet hade det varit intressant att genomföra 
en parallellanalys av materialet för att se om en annan person hade kommit fram 
till samma teman. Man kan till exempel fundera kring det faktum att intervjuaren 
är utbildad barn- och ungdomspsykiater. En hypotes är att det finns en tendens 
att till exempel dras till teman som handlar om diagnoser och neuropsykiatriskt 
tänkande. Troligen hade en annan person med andra positionella parametrar 
funnit andra teman och förbisett de som finns dokumenterade här.  
Barnen var för intervjuaren okända innan intervjuerna genomfördes. Möjligen kan 
detta ha bidragit till ett mer fritt förhållningssätt och med mindre förförståelse av 
barnens situation och tidigare erfarenheter. Om intervjuaren till exempel hade valt 
att ta sina egna patienter som kommit för medicinuppföljande besök är det 
sannolikt att barnen utifrån sin vana att svara kring ADHD-symtom och 
medicinbiverkningar svarat utifrån denna tidigare erfarenhet av samtal.  
Under intervjuerna har också rollspel förekommit, vilket syftat till att barnen på 
ett mer avslappnat och lekfullt sätt skulle kunna sätta sig in i hur en person i 
omgivningen skulle svara: Hur hade den personen beskrivit barnet för 
intervjuaren om personen hade suttit i rummet utan barnet? Möjligen kan också 
det faktum att barnen blivit lovade anonymitet och att svaren inte skulle komma 
att delas med de personer de talat om givit dem större frihet att vara sanna 
gentemot sin egen bild. an kan också fråga sig hur svaren, och därigenom 
resultatet, hade förändrats om intervjuerna hade ägt rum i barnens hem eller 
skolmiljö. Det är till exempel möjligt att BUP-miljön som intervjuerna 
genomfördes i kan få barnen att i högre grad associera till samtalsämnen kopplade 
till ADHD än vad som hade varit fallet i en annan miljö.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Med de begränsningar jag pekat på tidigare diskuteras här det givna resultatet i 
undersökningen. Uppsatsens syfte har varit att få en större inblick i hur barn med 
ADHD-diagnos beskriver sig själva och hur de uppfattade att de betraktas av sin 
familj, lärare och kompisar. Sammanfattningsvis visar resultatet i detta material att 
barnen med ADHD-diagnos ofta beskriver sig själva genom utsagor om 
konflikter med andra, att de upplever ADHD-diagnosen stigmatiserande, att de 
har lättare för att berätta hur deras mammor skulle beskriva dem jämfört med hur 
deras pappor skulle göra det. Vidare hade barnen i denna studie inte en uttalat 
stark ADHD-kopplad självbild och att det fanns en skillnad mellan hur dessa barn 
upplever att föräldrar, lärare ofta beskriver dem i ADHD-relaterade beskrivningar 
jämfört med hur kompisar och syskon beskriver dem. 
 

8.2.1 Konflikter 

 
Konflikter var ett återkommande tema vad gäller främst hur dessa barn tänker om 
sig själva. Framförallt gällde det konflikter i hemmet med föräldrar och syskon, 
men också upplevelser av våld, att bli missförstådd och utsatt i skolan.  
För att anknyta till ”positionell objektivitet” har det varit intressant att fundera 
kring vilka positionella parametrar som påverkar barnens svar och upplevelse i 
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detta tema. En tanke är att de barn som i hög grad uttrycker sin självbild utifrån 
konfliktsituationer också i högre grad än de andra får höra kritik och tillsägelser i 
samspelssituationer. En positionell parameter skulle kunna vara barnets 
anknytningsmönster, där de med otryggt anknytningsmönster möjligen i högre 
utsträckning skulle kunna uppfatta sig som en person som skapar konflikter och 
blir missförstådd, medan en med trygg anknytningsmönster lättare utvecklar en 
mentaliseringsförmåga och där diskrepansen mellan den inre känslan och den 
yttre speglingen av känslor är mindre.  
 

8.2.2 Stigmata 

 
I intervjumaterialet framkom flera berättelser om erfarenheter av att bli utsatt i 
skolmiljön av jämnåriga. Vissa av barnen kunde berätta att de hade varit oroliga 
för hur klasskompisar skulle ta emot informationen att barnet har en ADHD-
diagnos och att vissa hade känt sig exkluderade ur kompissammanhang efter 
diagnossättningen. Detta stämmer överens med de studier som gjorts av hur 
ADHD-barn upplever sig utsatta utifrån sin diagnos (Singh, Kendall & Taylor, 
2010). En positionell parameter skulle kunna vara kunskapen om ADHD-
diagnosen hos lärare, familj, kompisar och samhället i stort. Man skulle kunna 
tänka sig att om kunskapsnivån i barnets närmaste omgivning var hög skulle den 
upplevda stigmatiseringen minska och tvärtom. 
 

8.2.3 Skillnad mellan mamma och pappa  

 
Barnen som intervjuades till denna uppsats hade svårare att svara på hur deras 
pappa skulle beskriva dem jämfört med hur deras mamma skulle göra det. Detta 
kan förklaras av skillnader mellan mammans och pappans position till barnet. Det 
finns studier som visar att mammor oftare har huvudansvaret och bär större 
ansvar än pappor i relation till barnen (Moen, Hall-Lord & Hedelin, 2011). Det 
skulle också kunna ses i ljuset av att barnet har olika position till mamma 
respektive pappa. En positionell parameter skulle kunna vara hur 
föräldraledigheten delats upp mellan föräldrarna i familjen. En hypotes är att i de 
familjer där pappa huvudsakligen tagit ut föräldraledigheten skulle barnen i högre 
utsträckning kunna redogöra för hur pappan ser på barnet än vad fallet är i 
familjer med den motsatta fördelningen av föräldraledighet. 
 

8.2.4 ADHD-diagnosen 

 
Till skillnad från tidigare kvalitativa studier av barn med ADHD-diagnos starkt 
ADHD-kopplade självbild var detta inte tydligt i denna studie. Även om vissa 
barn uttryckte sig i ordalag som skulle kunna hänföras till ADHD-diagnosen, 
berättade de flesta barnen oftare historier om sig själva i relation till andra samt 
gav mer neutrala, ”objektiva”, beskrivningar av sig själva på frågan hur de skulle 
beskriva sig själva. 
Många föräldrar som kommer till BUP har berättat att en ADHD-diagnos upplevs 
som nödvändig för att få adekvat hjälp för barnet i skolmiljön, trots att Skolverket 
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är tydlig om att Skollagen stadgar att det enbart är behovet av stöd som räknas.1 
Eftersom ADHD-diagnosen är en beteendediagnos som huvudsakligen ställs 
utifrån föräldrars/lärares syn på barnet har rollen som barn- och 
ungdomspsykiater ibland varit att försöka differentiera mellan föräldrarnas ibland 
starka önskan och drivkraft att få till en förändring i hemmet och skolan och de 
faktiska beteenden som barnet har. I en ADHD-utredning ombeds båda 
föräldrarna och läraren inkomma med sina enkätsvar på barnets beteende, och 
som regel skiljer sig svaren åt. Det gäller inte bara mellan hem och skola – även 
mammans och pappans bild av barnet kan skilja sig väsentligt. Även här kan 
positionell objektivitet vara ett fruktbart perspektiv att tillämpa. Även om båda 
föräldrarna delar samma händelse med barnet kommer de att ”välja” att se barnets 
beteende utifrån sina egna referensramar och historia. Det är inte otänkbart att en 
förälders övertygelse om att barnet behöver få en ADHD-diagnos för att få bättre 
hjälp i skolan kommer att påverka dennes svar i enkäterna. Att se ADHD-
diagnosen som ett objektivt fynd förefaller därför inte särskilt välgrundat. För att 
sticka ut hakan ännu längre skulle man kunna påstå att diagnossättandet också 
beror på utredarnas (barn- och ungdomspysykiaterns och psykologens) 
individuella positionella parametrar.  

ADHD-problematiken kan påverka validiteten i undersökningen utifrån barnets 
problem med arbetsminne eller uppmärksamhetssvårigheter. Ett sätt att hantera 
den problematiken har varit att upprepa eller återföra till den ursprungliga frågan 
och på så sätt hjälpa barnet att hålla den röda tråden. Detta hade inte behövts i 
lika hög grad om ADHD-problematiken inte hade funnits. Psykiatriska tillstånd 
som kan orsaka ADHD-liknande beteenden hos barn är trauma och 
otrygga/ambivalenta anknytningmönster (Roskam et al., 2014). Med dessa 
differentialdiagnostiska avvägningar, som enligt personlig erfarenhet inte alltid 
görs i utredningsgången, kan man också ha anledning att ställa frågan om det 
faktiskt är så att de barn som i denna uppsats har intervjuats har en ”ren” ADHD-
diagnos eller om trauman eller otryggt/ambivalent anknytningsmönster kan ha 
föranlett de beteenden som tolkats som ADHD och där svaren i intervjuerna 
kanske också hänger samman med ovanstående problematik. Detta skulle i sin tur 
kunna påverka barnets upplevelse av sin omgivning. Det handlar inte bara om 
barnets egna positionella parametrar - till exempel barnets självkänsla och förmåga 
till mentalisering och graden av PIB – utan också om omgivningens positionella 
parametrar i relationen till barnet.  

8.2.5 ADHD-diagnosen och skillnader mellan 
föräldrar och lärare å ena sidan och kompisar 
och syskon å andra sidan 

 
I barnens beskrivningar av hur deras syskon och kompisar ser på dem fanns inte 
så mycket som anknöt till ADHD-diagnosen. Detta kontrasterar starkt mot 
barnens beskrivningar av hur deras föräldrar och lärare ser på dem, där ADHD-

                                                
1 http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/elever-har-ratt-till-stod-1.126409 
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relaterade beskrivningar tvärtom var vanliga. Detta kan förstås om man beaktar 
skillnader i position till barnet mellan dessa grupper. Föräldrar och lärare är 
troligen mer involverade i ADHD-diagnosen och mer insatta i kriterierna för 
denna diagnos än syskonen och kompisarna. För syskonen och kompisarna spelar 
diagnosen mindre roll eftersom de inte är lika informerade och involverade i detta. 
Man skulle kunna tänka sig att en positionell parameter är just hur insatt man är i 
diagnosen i förhållande till barnet. Likaså hur insatt och involverat barnen själva är 
i ADHD-diagnosen. Intressant nog fanns ju ett barn bland de intervjuade som 
helt tog avstånd från och som förnekade sin ADHD-diagnos på ett övertygande 
sätt. Medföljande förälder kunde bekräfta att diagnosen hade ställts och att barnet 
var informerat om det. En tanke är att det blir möjligt att förstå barnets svar 
utifrån den position barnet i fråga har i förhållande till diagnosen och sin bild av 
sig själv. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

 
Det finns många intressanta vidareutvecklande studier som skulle kunna 
genomföras. Det hade till exempel varit intressant att närmare studera barnens 
självbild i förhållande till hur deras omgivning uppfattar dem. I vilken mån hänger 
barnens negativa uppfattningar om sig själva samman med deras föreställningar 
om andras negativa uppfattningar om dem? Miller (1996) beskriver att 
självkänslan hör ihop med känslan av att vara god och omtyckt i relation till 
omgivningen.  
 
Det skulle också vara av intresse att intervjua flera personers olika perspektiv och 
utifrån detta reflektera över skillnader/likheter i svaren utifrån olika positioner. 
Man skulle till exempel kunna intervjua inte bara barnen, som i denna uppsats, 
utan också föräldrar, kompisar och lärare. Genom att söka identifiera intressanta 
positionella parametrar så skulle man kunna uppnå en djupare förståelse av vart 
och ett av de olika perspektiven.  
 
Det kunde också vara spännande att genomföra en kvantitativ studie med 
ovanstående upplägg där en kontrollgrupp skulle kunna vara barn i samma ålder, 
men utan ADHD-diagnos. I den studien skulle PIB kunna studeras närmare med 
hjälp av skattningsformulär och man skulle därigenom kunna undersöka huruvida 
detta fenomen också kan identifieras i förhållande till hur barnen tror att 
omgivningen ser på dem.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

1) 

Om du skulle beskriva dig själv, vad skulle du säga då?  

Om någon som inte visste någonting om ADHD frågade dig vad det var, vad 

skulle du svara då? 

Vad är bäst/sämst med att ha ADHD? 

 

2) 

Vilka bor hemma hos dig? 

Om pappa skulle beskriva dig – vad skulle han säga då? 

Om mamma skulle beskriva dig – vad skulle hon säga då? 

Om syskon skulle beskriva dig – vad skulle hen säga då? 

Berätta om någon gång när du och din familj gjorde något tillsammans? 

 

3) 

Berätta om dina kompisar. 

Har du någon extra bra kompis? Vem? 

Om kompisen skulle beskriva dig – vad skulle hen säga då?  

Vilka av dina kompisar vet om att du har ADHD? 

 

4)  

Vem/Vilka i skolan förstår dig bäst? 

Om läraren skulle beskriva  dig – vad skulle hen säga då? 

Vilka i skolan vet om att du har ADHD? 

Vad gillar du mest /minst  i skolan? 

 

5) 

Hur har det varit för dig att prata med mig om det här?  

Vad har varit bra/dåligt, svårt/lätt? 
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Bilaga 2 Informationsbrev till föräldrar 

 

Hej! 

 

Jag heter Linda Granqvist, är specialistläkare på BUP-X och går nu min 

legitimationsgrundande psykoterapiutbildning på Ersta Sköndals Högskola, S:t 

Lukas utbildningsinstitut. Som examensarbete kommer jag att göra en 

undersökning om barns uppfattning av hur deras närmaste omgivning ser på dem 

och deras ADHD-diagnos. Avsikten är att genom intervjuer få ta del av barnens 

egna tankar och upplevelser. 

 

För undersökningen vill jag intervjua några barn i åldern 9-12 år. Barnet ska ha 

diagnosen ADHD och vara aktuella vid BUP X. Ditt barn är alltså ett av de barn 

jag skulle vilja prata med.  

Varje intervju kommer ta max 45 minuter och spelas in på bandspelare. Intervjun 

kommer sedan raderas när undersökningen är klar. Allt material kommer att 

behandlas med hänsyn till Sekretesslagstiftningen. Resultaten kommer användas i 

min examensuppsats och presenteras på ett sådant sätt att man inte på något sätt 

kan identifiera intervjupersonerna. Inga personuppgifter eller annan persondata 

kommer att presenteras. 

 

Intervjuerna kommer att ske under januari-februari 2015 på BUP X, gärna i 

samband med ett ordinarie besök hit. Jag kommer att kontakta er per telefon för 

att höra om ni kan tänka er att ert barn deltar i undersökningen. All medverkan är 

självklart helt frivilligt och det finns i varje skede möjlighet att avbryta sin 

medverkan om så skulle önskas. Det är också viktigt att ert barn själv känner att 

det vill delta och bli intervjuad. 

Er medverkan i undersökningen är givetvis till ovärderlig hjälp för oss som arbetar 

inom Barn och Ungdomspsykiatrin då ert barn på detta sätt kan bidra med 

värdefull kunskap. Om ni har några ytterligare frågor rörande intervjuerna i stort 

kan ni självklart kontakta mig per telefon eller mejl. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Linda Granqvist 

Överläkare, specialist inom Barn och Ungdomspsykiatri 

 

Mobiltelefon: 070-XXX XX XX 

E-mejl: linda.granqvist@sll.se  

 


