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Sammanfattning 

 

En brist på ADHD diagnos kan påverka individer så pass mycket att det ger dem problem i framtida 

akademiska- och yrkesval. De nio deltagarna i denna studie sammanfattade sina år i grundskolan som 

bland annat kaotiska, problematiska, känslor av utanförskap och överlag negativa. Efter att ha fått 

diagnos i vuxen ålder föll många bitar på plats och många frågetecken blev besvarade och förklaringar 

på varför de haft problem fick äntligen ett svar. Trots att det kan ses som positivt att erhålla 

diagnosen så ser de flesta ADHD som något negativt och det faktum att de inte fick diagnosen i 

grundskolan har påverkat deras framtid på ett negativt sett. Detta eftersom de känner att de inte uppnått 

sin fulla potential på grund av att de inte fick de hjälpmedel de hade behövt för att klara grundskolan 

och med bra betyg kunnat ta sig vidare till gymnasiet och även eventuellt universitet.  

 

Nyckelord: ADHD, brist på diagnos, diagnos, retrospektiva konsekvenser, svensk grundskola.  
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Inledning 

En familjemedlem fick diagnosen ADHD på gymnasiet samtidigt som jag började läsa 

pedagogik på Umeå universitet. Då denna diagnos besvarade ett antal frågor jag och 

övriga familjen hade gällande denna familjemedlem började jag fundera på diagnosens 

effekt på skolgången och hur den skulle påverka henne i hennes fortsatta studier och 

efter studierna. Detta födde ett intresse för hur hennes tid i grundskolan och fortsatta 

akademiska- och yrkesval hade kunnat se ut gällande betyg, val av nivå på studier och 

självförtroende om hon hade fått diagnosen tidigare. När jag fick reda på att jag skulle 

göra en kandidatstudie gick mina tankar tillbaka till detta ämne och trots att andra 

ämnen och möjligheter undersöktes så återkom detta ämnet i mina tankar och just 

därför bestämde jag mig för att göra min studie baserat på dessa frågor gällande hur 

en brist på ADHD diagnos kan påverka eleverna i deras fortsatta akademiska- och 

yrkesliv.  

 

Bakgrund 

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Mossler & Kadesjö, 2004) och 

enligt Socialstyrelsens broschyr om ADHD har ca 5% av barn i skolåldern denna 

diagnos (Mossler et al, 2004). De olika delarna i hjärnan har hand om olika slags 

uppmärksamhetsbearbetning och de delarna behandlar alla intryck på ett eller annat 

sätt (Beckman, 1999). I och med en ADHD diagnos kan hjärnan ha problem med att 

sålla ut information på ett korrekt sätt och i en värld av många intryck är en av hjärnans 

funktion att sålla ut den viktigaste informationen och koncentrera sig på denna vilket 

kan skapa olika beteende problem hos personer med ADHD (Beckman, 2007).  Denna 

diagnos ses inte alltid som bara något negativt utan symptomen kan ta både negativa 

och positiva former. Några av de negativa symptomen är koncentrationssvårigheter, 

organisations- och planering svårigheter, rastlöshet, konstant behov av stimulering 

(Hansen, 2017) och några av de positiva symptomen är kreativt tänkande, nästan 

oändlig energi, orädd och nyfiken, initiativrik och förmåga att skaka av motgångar 

(Hansen, 2017).  

 

Individer med denna diagnos har ofta svårt att planera och utföra uppgifter på samma 

sätt som individer utan diagnosen och ett av symptomen är ett sämre korttidsminne 

vilket bland annat kan skapa problem när det kommer till inlärning då individerna har 

svårare för att genomföra till exempel uppgifter och läxor i skolan (Simon, 2013). 
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Denna diagnos kan ofta överses av föräldrar och skolpersonal och kan få andra 

förklaringar i brist på kunskap. ADHD kan ofta leda till dåliga skolresultat då hjälpen 

inte finns tillgänglig i den mån det behövs (Fernell, Kadesjö, Nylander, & Gillberg, 

2014). 

 

Forskningsproblem 

Denna form av diagnos har blivit mer accepterad på senare år och en diagnos kan ses 

som en förklaring till barns svårigheter i skolan (Hjörne, 2012) och då denna diagnos 

är ett ämne som blivit mer diskuterat i och med att fler barn får diagnosen än tidigare, 

finns det ett behov av forskning. Viss forskning visar på att individer med denna typ av 

diagnos kan få vissa sociala svårigheter i vuxen ålder då hjälpen inte var tillräcklig 

under barndomen (Fleischmann & Miller, 2013). Trots en ökad forskning om denna 

diagnos finns fortfarande en brist och speciellt om ADHD hos vuxna (Mossler et al, 

2004; Ahlberg, 2007). Enligt Ahlberg (2007) kan forskningen om specialpedagogik 

hos vuxna personer och barn breddas vilket säger att det är ett forskningsämne som 

borde utökas och undersökas mer.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vuxna som erhållit ADHD-

diagnos efter grundskolan avseende deras erfarenheter och upplevelser av sin skolgång 

i grundskolan. 

 

- Vilket värde hade en tidigare diagnos haft för deltagarna med ADHD i 

grundskolan? 

- Hur har en brist på diagnos i grundskolan påverkat livet efter med studier, skola 

och arbete? 

- Vilka förändringar kan göras för att underlätta för elever med ADHD i skolan, 

enligt deltagarna? 

 

Tidigare forskning 

Det finns många olika former av forskning inom ADHD och hur denna 

funktionsnedsättningen ska behandlas och vilka former den tar. Men när det kommer 

till den speciella frågan om hur en brist på diagnos påverkar individer, i Sverige, efter 
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grundskolan är det en liten lista på forskning som specialiserar sig på retrospektiva 

konsekvenser inom akademiska och professionella faktorer.  

 

Medel och faktorer för extra stöd 

Enligt FN:s konvention har alla individer med en diagnos rätt till en inkluderande 

allmän utbildning och de ska inte hindras från att få en utbildning på grund av sin 

funktionsnedsättning (Hellberg et al, 2012). 

 

I och med en diagnos har individerna lättare att förstå sitt beteende och som en följd 

av det har de lättare att hantera sina studier (Hellberg et al, 2012). Det har visat sig att 

elever med en ADHD diagnos behöver stöd och hjälp av lärare, övrig personal och även 

vårdnadstagare för att kunna klara av studierna. Elevernas behov, som de själva 

beskriver behövs uppfyllas (Hellberg et al, 2012), och deras problematik när det 

kommer till bland annat koncentrationsbesvär skapar återkommande problem 

(Mohammed, 2016). 

 

Vad som har framkommit är att individernas skolgång kan göras lättare med bland 

annat kortare inlärningstillfällen och med fler pauser då personer med ADHD har svårt 

att koncentrera sig längre stunder åt gången. Det kan handla om att arbeta i mindre 

rum för att minska distraktionerna från andra människor och händelser omkring 

(Hellgren et al, 2012; Ross & Randolph,2014; Nilsson Sjögren, 2016). 

En viktig faktor som har framkommit under forskning är att elever som har en ADHD 

diagnos (eller övriga svårigheter) behöver känna sig hörd och förstådd av lärare och 

hjälper dem att studera på ett sätt som för dem framåt i inlärningen (Hellberg et al, 

2012). Detta är några av faktorerna som behövs för att elever med ADHD ska kunna få 

tillräckliga betyg för att så småningom kunna gå vidare i deras akademiska karriär 

(Hellberg et al, 2012). Dåligt stöd i skolan kan leda till problem med lågt 

självförtroende och övriga mentala konsekvenser vilket kan leda till dåligt lärande 

(Hellberg et al, 2012). Enligt en studie som gjordes i USA är ett stödjande nätverk 

viktigt för personer med ADHD då det krävs stöd och hjälp för att klara av skolan och 

om detta stöd inte finns kan barnen känna sig exkluderade och missanpassade (Gallo, 

Mahar & Chalmers, 2014). 

 

 



4 
 

Skolinspektionen 

Enligt en granskning Skolinspektionen (2014) gjorde måste skolsituationen förbättras 

för elever med ADHD. Undervisningen behövs anpassas bättre till elever som har 

funktionsnedsättningar och kartläggningen över barn som har ADHD måste 

förbättras. Det råder en stor brist när det kommer till att upptäcka dessa typer av 

diagnoser där extra stöd är behövligt (Skolinspektionen, 2014). Många av Sveriges 

skolor saknar specialpedagogisk kompetens och många lärare uttrycker ett behov av 

vägledning för att kunna göra bättre kartläggningar och hjälpa dessa elever på ett mer 

effektivare sätt med deras inlärning (Skolinspektionen, 2012). 

Enligt Skolinspektionens (2014) granskning saknar en av tre elever som ingick i 

studien kartläggning. Lärandets förutsättningar borde vara inriktat på barnet och dess 

förmåga att ha en fungerade skolgång och barnens självförtroende (Skolinspektionen, 

2014).  

 

”Förutom att alla elever i grundskolan, vid behov, har rätt till extra anpassningar 

eller särskilt stöd, ska alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som  

möjligt genom ledning, stimulans och lämpliga utmaningar. Det är oerhört  

viktigt för en ung människas självkänsla att få känna att man lyckas. Rektor  

och lärare måste hitta sätt att lyfta alla elevers individuella styrkor. Det är  

extra viktigt för elever med en funktionsnedsättning att få chans att utveckla  

sina styrkor.” (Skolinspektionen, 2014:28) 

 

Eventuella konsekvenser 

Det finns en viss forskning utomlands som visar på att övergångar från grundskolan 

till gymnasiet, från skola till arbete eller andra typer av akademiska övergångar kan 

vara problematiska på grund av den tuffa skolgången de har (Hellberg & Kjellberg, 

2012). 

Några besvär som kan förekomma på grund av brist på stöd är depression, ångest och 

dåliga akademiska resultat (Birchwood & Daley, 2010) vilket i slutändan kan leda till 

en problematisk tillvaro och om det känns som att lärarna inte tar diagnosen på allvar 

kan konsekvenserna bli allvarliga och vissa kan ge upp sin utbildning helt och hållet 

för att de inte klarar av pressen (Gallo et al, 2014).                                                                                       
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Studier visar även att vid desto värre symptom desto värre är de mentala problemen 

vilket resulterar i sämre akademiska resultat (Birchwood et al, 2010). I samma studie 

bekräftas att individer med en diagnos gör sämre ifrån sig i skolan än de utan en 

diagnos men att skolpersonal inte alltid inser den enorma effekt diagnosen har på 

elevers lärande (Birchwood et al, 2010). 

 

Nivån på akademiska framgångar eller misslyckanden är en viktig del när individer går 

in i vuxenvärlden. Att ha en ADHD diagnos associeras ofta med dåliga betyg och 

återigen visar en studie att de vuxna omkring barnen i fråga inte alltid ser allvaret i 

diagnosen och de inser inte hur viktigt det är att kunna diagnostisera en individ som 

har svårigheter så de får den rätta hjälpen (Sayal, Washbrook & Propper,2015). 

En studie gjordes på Walden University där man jämförde hur elever med en ADHD 

diagnos klarade av att göra uppgifter när det är många distraktioner omkring och 

jämfört med elever som inte hade en diagnos. Svaret blev att elever med en diagnos 

gjorde uppgifterna i en mer långsam takt ju fler störmomenten blev medan de utan 

diagnos kunde fortsätta med uppgifterna i nästan samma takt hela tiden. I och med 

denna studie framgick det att elever med ADHD behöver mer övervakning och stöd än 

vanliga elever och att ett störigt klassrum kan betyda att elevernas inlärning inte når 

den potential den skulle kunna göra (Ross et al, 2014). 

 

 

Metod 

 

Vetenskaplig tradition 

Till denna studie användes den hermeneutiska forskningstraditionen för att kunna 

tolka och förmedla deltagarnas egna upplevelser när det kommer till studiens syfte 

(Fejes & Thornberg, 2015). I och med denna forskningstradition tolkades texterna och 

en förståelse för deltagarnas svar gjordes utifrån svaren de gav i de aktuella frågorna. 

Det kritiska hermeneutiska förhållningssättet användes för att tolka de transkriberade 

intervjuerna och för att försöka få fram de dolda problemen (Claesson, Hallström, 

Kardemark & Risenfors, 2011) på ett sätt där de förs fram till ytan och därmed kan 

förstås (Segolsson, 2011). Denna tradition valdes då det ”…passar bra när det handlar 
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om pedagogiska frågor inom skolans värld” (Claesson et al, 2011) och en förståelse 

behövs när det kommer till människors erfarenheter. 

 

Datainsamling 

Användning av kvalitativa intervjuer för datainsamling till denna studie valdes på 

grund av viljan att nå en djupare förståelse för detta problem och genom deltagarnas 

personliga erfarenheter ta fram data som en kvantitativ analys inte skulle kunna 

komma åt (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Nio halvstrukturerade intervjuer 

genomfördes (Hjerm, 2014) för att ha en viss röd tråd på informationen men även 

lämna frågorna något öppna för att ge deltagarna möjlighet att själva bidra med 

information som jag kanske inte har tänkt på innan (bilaga 2). 

Deltagarna fick själva välja hur de ville utföra intervjun, detta på grund av att de skulle 

känna sig bekväma med att svara på frågorna. De flesta valde att göra en skriftlig 

intervju med frågor som skickades i ett dokument via e-post då de hade möjlighet att 

svara på frågorna i deras egen takt. Resterande valde att göra en muntlig intervju på 

en bestämd tid (bestämd tid av deltagarna) via Skype. Den muntliga intervjun tog ca 

20 minuter att genomföra. Vid de muntliga intervjuerna fördes anteckningar av 

intervjuaren. 

 

Urval 

Då intresset för studien var stort valdes nio personer ut som hade lämnat grundskolans 

värld för att kunna ta fram data om hur en diagnos möjligtvis skulle ha kunnat 

förändrat personernas skolgång och konsekvenserna av skolans agerande, både 

negativa och positiva, har påverkat dem efter grundskolan. Urvalet bestod av personer 

som har fått en diagnos efter grundskolan då det var deras erfarenheter som var i fokus.  

Åldern som söktes efter var individer mellan 18–50 år. Då deltagarna skulle ha fått 

diagnosen efter grundskolan så önskades några år mellan grundskolan och där de är 

idag. Studien satsade även på att få en jämn könsfördelning på personerna som deltog 

för att på det sättet inte vara inriktat på ett kön. 

Deltagarna söktes genom snöbollseffekten (Hjerm, 2014). Genom några personliga 

kontakter som visade intresse för studien spred sig ryktet och genom en snöbollseffekt 

växte antalet deltagare snabbt. Då sökandet efter personer som passade in på kraven 

vilka var ålder vid diagnos, nuvarande ålder och någorlunda jämn fördelning mellan 

könen, gjordes ett urval baserat på dessa krav. Att få en jämn fördelning mellan könen 
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var en utmaning då de övervägande individerna som var intresserade var kvinnor. 

Antalet personer som blev accepterade till studien hamnade till slut på nio.  

Efter urvalet delgavs informationsbrevet (bilaga 1) för att de ska veta vad studien 

handlade om och deras rättigheter under hela processen. På detta sätt fick deltagarna 

själva ta kontakt och därmed bekräfta deras frivilliga deltagning i forskningen och 

deras erfarenheter inom detta ämne.  

 

Analys av insamlade data 

För att på ett lätt sätt ta fram de viktigaste punkterna från intervjuerna användes den 

kvalitativa analysprocessen ”the constant comparative method” (Hjerm, 2014), 

kodning (reduktion av data), tematisering (presentation av data) och summering 

(Slutsatser och verifiering) (Hjerm, Lindgren, Nilsson, 2014). På detta sätt 

sammanställdes data i olika stadier och transkriberingarna från intervjuerna 

minskades ner steg för steg och de viktigaste och mest förekommande punkterna togs 

fram. Med detta var det möjligt att se röda trådar mellan de olika deltagarna och kunna 

läsa ut de viktigaste delarna i deras svar för att kunna göra en informativ analys. 

I det första steget reducerades transkriberingarna till övergripande koder för att 

intervjudata skulle bli lättare att hantera och ett mönster skulle ta form. 

Koderna som användes var: 

1: Ålder och årtal när diagnosen blev dokumenterad och nuvarande ålder 

2: Positiva faktorer 

3: Negativa faktorer 

4: Uppfattning om skolåren 

5: Fortsatta studier 

6: Yrkesliv 

7: Konsekvenser på yrkesliv (på grund av brist på diagnos i grundskolan) 

8: Önskningar på ändringar som gjorts i grundskolan 

9: Viktiga frågor att höja 

 

När dessa koder hade nått sin punkt började arbetet med tematiseringen av data. 

Genom att binda samman liknande koder eller koder som kan formuleras i en och 

samma grupp minskades de ner till de viktigaste teman som framkom av att läsa och 

tolka transkriberingarna för att få fram de viktigaste faktorerna i förhållande till 

studiens teori. 
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1: Ålder och årtal när diagnosen blev dokumenterad och nuvarande ålder 

2: Positiva och negativa faktorer med ADHD och diagnos 

3: Uppfattning om skolåren 

4: Yrkeslivet (retroaktiv påverkan från grundskolan) 

5: Viktiga frågor att höja 

 

I det sista steget summerades teman i slutsatser som sedan presenterades som resultat.  

 

Etiska frågor 

Forskningsetiska ställningstagande var viktiga att tillgodose för att deltagarna skulle 

ha full tillit på studien och känna sig bekväma med att besvara frågorna utan att vara 

oroliga för att eventuell känslig information ska komma ut var viktig (Vetenskapsrådet, 

2017). Detta betydde delvis att följa de olika uppträdandekraven som ställs på forskare 

där det bland annat handlar om att alltid tala sanning i forskningen, medvetet granska 

och redovisa utgångspunkterna för studierna, öppet redovisa metoder och resultat och 

att inte stjäla andras forskningsresultat (Vetenskapsrådet, 2017).  

Med hjälp av Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för de fyra huvudkraven var det noga 

med att informera deltagarna om deras rättigheter innan de deltar i studien. På grund 

av informationskravet fick deltagarna information om studiens syfte och deltagarnas 

roll i studien, att den var frivillig och att de hade rätt att avbryta studien när de ville. 

Samtyckeskravet krävde att deltagarna gav deras samtycke till deras medverkan. 

Konfidentialitetskravet betydde att all information om deltagarna var konfidentiellt 

och ingen utomstående hade tillgång till informationen som gavs av deltagarna. Detta 

är för att skydda identiteterna på deltagarna och detta ska klargjordes för dem så de 

kunde känna sig säkra. Det sista kravet från Vetenskapsrådets riktlinjer var 

nyttjandekravet och betyder att all information som kom fram i studien endast 

användes i det syfte som var klargjort från början. Dessa fyra krav fanns för att göra 

deltagarna säkra på sin roll och sina rättigheter innan de medverkade i studien. 
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Resultat och analys 

 

Information om deltagarna 

Tabell 1. Deltagarnas kön, ålder vid diagnos och nuvarande ålder. Namnen i tabellen och i studien är 

fingerade för att skydda deltagarnas identitet 

Deltagare Kön Ålder vid diagnos Nuvarande ålder Fingerat namn 

1 Man 30 31 Per 

2 Kvinna 19 20 Linda 

3 Man 30 38 Tobias 

4 Kvinna 31 43 Johanna 

5 Kvinna 25 25 Petra 

6 Kvinna 27 32 Kristina 

7 Man 33 43 Sebastian 

8 Kvinna 18 19 Jennifer 

9 Kvinna 38 39 Lotta 

 

Deltagarna som valdes ut till intervjuer fick sin ADHD diagnos i vuxen ålder. Alla 

deltagarna fick diagnosen när de var mellan 18–38 år. Den yngsta fick sin diagnos vid 

18 år och den som var äldst fick sin diagnos vid 38 år. 

 

Diagnos: positivt eller negativt 

Blandade känslor kom fram under intervjuerna då själva diagnosen sågs som något 

positivt men ADHD sågs som något negativt och det är svårt för många av deltagarna 

att behålla arbeten när samhället inte är anpassat till individer som inte passar in i 

formen. Besvären de hade i grundskolan kvarstår i vuxen ålder och i deras arbetsliv 

vilket leder till att enkla uppgifter kan vara en utmaning i vardagslivet.  

En brist på diagnos har visat sig vara negativt i den mån att deltagarna kände att deras 

potential inte uppnådde den nivån den hade kunnat nå om de hade haft tillgång till de 

rätta hjälpmedlen i en tidigare ålder, i grundskolan. I och med en brist på diagnos har 

intresset för fortsatta studier på en högre nivå än gymnasial inte funnits där delvis på 
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grund av att betygen inte räckt till eller för att självförtroendet, för att klara av så pass 

höga studier, var låg. 

”Jag ser den som negativt eftersom den alltid ställer till det på alla sätt och påverkar 

alla relationer, självkänslan och arbetet. Jag ser inget positivt med den, ingen så 

kallad "superkraft" som de med högfunktionerande ADHD beskriver. Jag tycker det 

är ett slag i ansiktet för oss "vanliga" som varje sekund kämpar med vår ADHD.” 

Kristina var en av de som enbart såg hennes diagnos på ett negativt sätt då det 

påverkade hennes personliga och professionella liv på ett negativt sätt. 

Genom att äntligen få diagnosen gav deltagarna en känsla av att alla problem de hade 

i grundskolan fick ett svar och i och med diagnosen kunde de delvis acceptera att de 

inte var så kallade ”problembarn” och ”störiga” utan att det fanns en förklaring till 

deras beteende. Men med denna insikt kom andra frågor som till exempel hur de hade 

kunnat levt idag om de hade fått den hjälpen de behövde och hade rätt till redan i 

grundskolan och varför ingen såg vad de faktiskt led av.  

 

Å andra sidan sågs ADHD som något positivt då vissa av deltagarna kände sig mer 

kreativa och hade en förmåga att se på situationer från en annan vinkel och vissa ansåg 

sig ligga steget före i tanken än människor omkring dem. De pratar om den positiva 

biten av ADHD och de har kunnat utnyttja dessa delar av funktionsnedsättningen på 

ett positivt sätt i arbetslivet då de har lärt sig att använda den till sin fördel istället för 

att låta det bryta ner dem (Beckman, 2007).  

Per förklarar hur han använder sin diagnos på ett positivt sätt: ”Jag ser det som en 

styrka då jag jobbar med individer med olika funktionsnedsättningar och kan således 

känna mig in i deras situationer på ett bättre sätt än en utan diagnos” 

Med hjälp av sin diagnos har Per en förförståelse till personerna han arbetar med 

genom hans egna erfarenheter. 

Några har tagit på sig roller på arbetet där bland annat deras rastlöshet kommer till 

användning och de kan ha flera bollar i luften samtidigt. Deras kreativitet har hjälpt 

dem i arbetet och fört dem framåt då de kan hänge sig till uppgiften på ett sätt där de 

ger mer än hundra procent och är helt hyperfokuserade på just den uppgiften, medan 

allt annat omkring försvinner (Hansen, 2017).   
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Konsekvenser i grundskolan av att inte ha blivit diagnostiserad 

Uppfattningen som deltagarna hade om hur deras skolgång i grundskolan påverkats 

om de hade fått diagnosen tidigare är bland annat att de hade varit mer framgångsrika 

gällande betyg, både i grundskolan och efter det.  

”Då tror jag att jag hade haft det lättare i skolan, för då hade jag kunnat få hjälp och 

stöd på ett annat sätt. Och då hade lärarna haft en bättre förståelse för hur jag var 

istället för att kasta ut mig flera gånger om dagen, till exempel.” (Jennifer)  

På grund av att de inte kunde fokusera på lektionerna blev påfrestningarna för mycket 

vilket i många fall ledde till att de gav upp och nöjde sig med låga betyg. Deras 

uppfattning var att med en tidigare diagnos kunde de ha fått en ökad förståelse från 

lärarna, grundskolan, föräldrar och övriga personer runt omkring. Flera av deltagarna 

påpekade att de fick lägga mer tid på sin fritid för att förstå lektionerna de haft under 

skoltid och med den rätta hjälpen hade de möjligtvis lärt sig i snabbare hastighet och 

under skoltiden.  

Linda beskriver en kamp i skolan där hon fick jobba hårdare än de andra barnen: ”Jag 

hade förmodligen kunnat lära mig saker i skolan, och inte genom att behöva läsa om 

allting läraren redan hade lärt ut. Jag hade inte möjlighet att fokusera under 

lektionerna utan fick dubbelt jobb på kvällarna.” 

En diagnos hade kunnat öka förståelsen från lärarna och med extra hjälp hade dessa 

elever lättare kunnat tagit sig igenom grundskolan och inte sett sig själva som 

besvärliga eller ointelligenta. Flera av deltagarna berättar även att de vid upprepade 

tillfällen blev utkörda ur klassrummet på grund av att de ”störde” gruppen vilket ledde 

till fler missade lektioner att ta igen.   

Tobias berättar att hans skolgång i grundskolan var kaotisk. 

”Man skulle kunna förklara min skolgång med ett ord KAOS! Jag har sjukt många 

kvarsittningar och avstängningar genom min skolgång, jag hatar skolan.” 

Bristen på diagnos i grundskolan påverkade alla deltagarna på ett negativt sätt. I vuxen 

ålder kan de nu förstå varför de hade så enorma problem med att passa in och följa 

lektionerna i de andra elevernas tempo. Orden som deltagarna bland annat beskrev 

åren i grundskolan med under intervjuerna var kaos, misslyckande, kände mig trög, 
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nekad hjälp, ingen såg mig, bortkastat, de kallade mig dagdrömmare och sorg över att 

ingen såg att jag behövde hjälp. 

 

Retrospektiva konsekvenser på studier och arbete efter grundskolan 

Att bli diagnostiserad sågs överlag som en positiv erfarenhet i sig för många av 

deltagarna då de äntligen fick svar på varför de inte passade in i formen som samhället 

har byggt upp och många av deras problem i grundskolan fick svar, även om svaren 

kom för sent enlig de flesta. 

 Trots många positiva tankar angående ADHD i detta ämne så ser man ett stort 

missnöje då denna funktionsnedsättning kan påverka livet negativt när det gäller 

arbetslivet, det sociala livet och hur deras jobbiga förflutna fortfarande påverkar 

deltagarna i dag. I och med diagnosen fick deltagarna svar och en känsla av att de inte 

var ”problembarn” i grundskolan, som de flesta av dem kände av, utan att det fanns en 

riktig funktionsnedsättning som var grunden för deras beteende när de var yngre. 

”Jag tror faktiskt inte det påverkat mig i arbetslivet. Snarare i min möjlighet att 

plugga vidare. Betygen från den tiden samt mitt självförtroende är ett negativt 

resultat av en skolgång utan diagnos.” (Linda) 

Åtta av de nio personerna jag intervjuade läste vidare på gymnasienivå. De flesta av 

deltagarna läste praktiska och kortare linjer då den teoretiska delen var svår på grund 

av koncentrationssvårigheter och många avslutade sina studier med IG i många 

ämnen. Petra berättade att hon dessutom fick råd av skolpersonal att avsluta 

gymnasiestudierna på grund av svårigheter med att få betyg och vara på skolan. 

Möjligheten till högre betyg var för många av deltagarna inte nåbar då de inte hade de 

rätta hjälpmedel de behövde för att klara av kurserna. Ingen av deltagarna läste vidare 

efter sin diagnos. Fler än hälften av deltagarna påpekade att de tappat intresset för att 

läsa vidare trots att de med en dokumenterad diagnos har rätt till hjälpmedel. Om de 

hade fått den hjälpen de behövde tidigare hade de gärna studerat till andra yrken än 

det de har idag och en rädsla för att söka och prova andra yrken finns. 

”Jag har jobbat som lokalvårdare i17 år. Väldigt feg att testa nåt annat.  Innan jag 

fick diagnos har jag alltid känt mig korkad!!” (Lotta) 

Bristen på diagnos i grundskolan har påverkat deltagarna i den mån att högre studier 

inte har varit aktuellt på grund av dåliga betyg och dåligt självförtroende. Då hjälpen 
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inte fanns tillgänglig tidigt har det påverkat många av deltagarna på ett negativt sätt 

då de har arbeten de inte är nöjda med, svårt för relationer med kollegor, svårt med 

vissa arbetsuppgifter och svårt att stanna kvar på arbeten på grund av rastlöshet men 

vissa har även hittat arbeten som är praktiska där deras förmågor kommer till 

användning och en viss känsla av nytta, även om arbetena inte är det de har drömt om.  

”Med rätt hjälp och vetskap så kanske mitt intresse för att studera sett annorlunda 

ut, och jag valt nån helt annan utbildning. Men utan hjälp/förståelse så var 

skola/studera totalt ointressant.” (Sebastian) 

Några av deltagarna beskrev en rädsla för att söka andra arbeten när de väl hade hittat 

ett som funkar med deras diagnos. De kände att de var på en plats där de kunde 

anpassa eller utnyttja sin diagnos men de var inte alltid nöjda med yrket de hade. På 

grund av att de spenderat så många år med misslyckanden i grundskolan, vidare 

studier och i arbetslivet vågar de helt enkelt inte byta när de är på en plats där de passar 

in, även om de inte trivs med själva arbetet. De nöjer sig med det de kan och vågar inte 

ta klivet att starta något nytt, ifall det inte skulle fungera med diagnosen. 

 

I och med dessa intervjuer såg man en klar röd tråd där alla deltagare önskade att 

någon sett varningstecken tidigare för att ha kunnat underlätta grundskolan för dem. 

Denna brist på diagnos har påverkat deltagarna på ett övervägande negativt sätt då 

deras akademiska liv inte är vad det kunde ha varit om de hade fått hjälp i ett tidigare 

stadie i livet. 

Känslan av misslyckande och att det var fel på dem själva var en klar röd tråd hos 

deltagarnas svar under intervjuerna och detta resulterade i utåtagerande beteenden 

där de sågs som ”problembarn” eller ”störiga” (Beckman, 2007). Det är vanligt att 

många av ADHD-symptomen minskar ju äldre barnen blir, under tonårstiden, 

(Beckman, 2007) men det är också vanligt att problemen som uppstår av att inte få 

hjälp med sin diagnos följer med i vuxen ålder, såsom låg självkänsla och dåligt 

självförtroende (Beckman, 2007). Detta kan potentiellt leda till allvarligare problem 

såsom depression (Beckman, 2007).      

De flesta av deltagarna har accepterat sin diagnos och har på många sätt lärt sig att 

anpassa sig till den. Förr i tiden trodde man att endast barn kunde ha ADHD och att 

den växte bort ju äldre barnet blev. Med nya kunskaper vet vi att så är inte fallet 

(Hansen, 2017) och att vuxna kan ha ADHD även om symptomen hos många minskar 
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eller blir lättare att hantera. Tolkningen av intervjuerna kan visa på att symptomen har 

minskat hos vissa och just därför har de lättare att anpassa sig till de yrken de har idag 

och har lättare att klara av uppgifterna de tar sig an, även om symptomen inte 

försvinner helt (Hansen, 2017).   

Dessa deltagare hade alla svårt att anpassa sig i grundskolan och mallen för 

undervisningen passar inte alla (Hansen, 2017) och en förändring behöver ske. Denna 

förändring skulle kunna hjälpa olika individer i grundskolan som lär sig i olika takt och 

med den förändringen skulle de elever som faktiskt har ADHD kunna upptäckas 

tidigare. Skolan är en plats för att lära, och många barn passar inte in i den allmänna 

läroplanen (Hansen, 2017) precis som dessa deltagare inte gjorde. Detta ledde till att 

de kände sig utstötta och förbisedda av dem som skulle se till att de fick en bra 

utbildning och förberedelse inför livet.  

 

Deltagarnas förändringsförslag 

”Att de hade gett mig den hjälpen som jag ville ha trots att jag inte hade någon 

diagnos. Det finns elever som inte har någon diagnos men som kan behöva lite bättre 

förklaringar eller få mer tid på sig, kanske få ha ett muntligt prov istället för 

skriftligt. Skolorna borde kunna anpassa efter varje människas behov. Alla är inte 

likadana!” (Petra) 

Petras önskning om att ha fått extra hjälp när personal och övriga personer i 

omgivningen såg att hon hade svårigheter var ett återkommande svar i intervjuerna. 

Stöttning, uppgifter utan nyanseringar eller samband, special klass eller grupper med 

färre elever och mer praktiska uppgifter är delar som deltagarna tyckte att 

grundskolorna skulle införa för att underlätta för elever. Flera av deltagarna hade 

önskat att skolpersonalen hade lyssnat på dem när de försökte förklara att de hade 

svårigheter med att följa med på lektionerna, att de skulle ha sett varningsflaggorna 

redan då och satt in hjälpmedel för att underlätta åren i grundskolan. En önskan om 

att när elever ber om hjälp eller att få arbeta i ostörda miljöer tas på allvar och inte ses 

som försök till att smita från uppgifterna. Skolan borde anpassas för flera typer av 

individer då alla är olika och lär sig i olika takt, även de som inte har någon form av 

diagnos.  

”Att det är så enormt viktigt för ett barn att inte få känna att allt är hens fel. Utan att 

det finns förklarningar till ett visst beteende. Även att reda ut om all samsjuklighet 
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ADHDn bär med sig. (Ångest, depression, panikångest etc etc) och redan i ung ålder 

ge personen verktyg för att hantera allting. Att det finns en förståelse, och rätt 

personer som kan hjälpa ett sådant barn.” (Kristina) 

Några viktiga frågor, enligt deltagarna i denna studie, när det gällde hur viktig en 

diagnos är i grundskolan handlade oftast om att en ADHD diagnos är A och O för en 

lyckad skolgång för de drabbade, att kunskapen hos människorna runtomkring 

gällande denna diagnos inte är tillräcklig för att se varningstecken i tidigt skede. Detta 

kan hjälpa eleven med att få rätt hjälpmedel och som en följd av det ha lättare att ta in 

information och planera arbetet och med det höja självkänslan och bygga upp 

självförtroendet. Kompetenta lärare omkring barnen är viktigt så att de kan slå larm 

och starta en utredning så tidigt som möjligt. De tyckte även att det är otroligt viktigt 

att anpassa lektionerna efter alla typer av barn, till den mån det går. Även om inte alla 

barn som har svårt att koncentrera sig har ADHD eller annan diagnos så skulle det 

kunna hjälpa en större skara att klara grundskolan bättre och lägga en bra grund för 

fortsatta studier. Desto tidigare en diagnos sätts desto bättre för individerna då de kan 

börja lära sig att leva med diagnosen och hantera den på ett sätt som hjälper senare i 

livet. 

”Lyssnat på mig då jag sagt att jag har svårt att hänga med när det här varit stökigt 

och många störningsmoment, jag bad vid ett flertal tillfällen om att få gå iväg och 

arbeta i den lilla gruppen då jag visste att det var lugnt där men jag fick inte för 

läraren, jag “sökte bara uppmärksamhet”…” (Johanna)  
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Avslutande diskussion 

 

Här diskuteras resultatet jämfört med tidigare forskning, fördelar och nackdelar med 

metodval och framtida forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Huvuddragen i denna studie är att blandade känslor kommer fram när man får en 

ADHD diagnos. Trots att själva ADHD sågs som något negativt och påverkade livet för 

de flesta på ett negativt sätt sågs själva diagnosen övervägande på ett positivt sätt då 

det gav deltagarna svar på varför de hade det så tuff i grundskolan. 

En önskan om en tidigare diagnos fanns hos alla deltagare då det möjligtvis hade 

kunnat gjort deras skolgång i grundskolan lättare och nått sin sanna potential, vilket 

de känner att de inte gjorde. På grund av den jobbiga tiden i grundskolan har de inget 

intresse av högre studier än gymnasiet och skolan sågs som något jobbigt. 

En tidigare diagnos hade kanske bidragit med förståelse från lärare och istället för att 

ses som jobbiga och störiga så hade de kanske fått rätt hjälpmedel för att på ett bättre 

sätt klara av grundskolan. Detta följer linjerna för tidigare forskning då Hellgren et al 

(2012) tar upp effekten av att förstå sitt beteende efter en satt diagnos. 

 

Efter dessa kvalitativa intervjuer har den tidigare forskningen till stor del bekräftats då 

deltagarna har fått problem med sitt akademiska- och yrkesliv på grund av brist på en 

tidig diagnos vilket tas upp av Birchwood et al (2010). En diagnos i grundskolan hade 

kunnat lett till bättre hjälpmedel och förståelse från grundskolan och omgivningen 

vilket hade kunnat gett bättre betyg och en övertygelse om att fortsatta studier var 

något de kunde uppnå.  Konsekvenserna av bristen på diagnos i grundskolan är ännu 

påtagliga då många har nöjt sig med jobb de inte är intresserade av, enbart för att de 

vet att detta jobbet funkar. En rädsla för att söka nya jobb är påtaglig då 

självförtroendet är lågt och en osäkerhet finns där. 

 

Att få en diagnos sågs som något positivt av deltagarna då de äntligen fick svar på varför 

de haft det så tufft i grundskolan och detta stämmer överens med tidigare nämnd 

forskning som gjorts i ämnet (Hellgren et al, 2012).   

Att ha en omgivning som stöttar och förstår är en viktig faktor för deltagarna i denna 

studie och en önskan om att de själva hade haft det i grundskolan är klar. Ett stöttande 
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nätverk är enligt Beckman (2007) kanske en av de viktigaste faktorerna för barnens 

utveckling i tidig ålder, men även i den fortsatta utvecklingen och en kaotisk 

grundskolemiljö kan vara förödande för ADHD barn. Det är viktigt att omgivningen 

(föräldrar, skolpersonal osv.) får en bra utbildning när det gäller ADHD och hur 

inlärningen ska anpassas till individen för att den ska nå sin fulla potential genom 

uppgifter som passar individens tankesätt (Fernell, 2014) och för att de inte ska känna 

sig exkluderade och missanpassade på grund av obefintligt stöd (Gallo et al, 2014). 

 

Några viktiga frågor som togs upp av deltagarna är att skolorna måste lyssna på 

barnen. Alla är olika och ADHD är A och O för de som är drabbade. Mindre grupper 

och mer struktur på uppgifter är viktigt och även att kompetenta lärare finns på plats 

som upptäcker diagnosen i ett tidigt skede för att minska de långsiktiga 

konsekvenserna och detta visar även tidigare forskning där vikten av att bli hörd och 

sedd och att distraktionerna behövs minimeras för att kunna maximera elevernas 

lärande (Hellgren et al, 2012; Ross et al, 2014). Många av deltagarna har bestående 

men och självförtroendet är lågt vilket är, enligt vissa studier, ett vanligt tecken på för 

lite stöd under grundskolan. 

 

Idéerna som deltagarna hade om vad som skulle ha underlättat skolgången för dem är 

samma faktorer som kommer fram i tidigare forskning. Mindre grupper, mindre 

utrymmen osv är faktorer som visat sig fungera för elever med ADHD diagnos 

(Hellgren et al, 2012; Ross et al,2014). 

Ännu en klar röd tråd i förbättringar som togs upp av deltagarna är att denna diagnos 

behöver upptäckas tidigare av omgivningen för att kunna vara till hjälp för de drabbade 

och för att deras framtid ska bli lättare och att varningstecken ska tas på allvar av 

utbildad personal för att se till att barnen får den hjälp de behöver (Beckman, 2007; 

Sayal et al, 2015). Fördelen med att få en diagnos i grundskolans tidiga år är att det blir 

lättare för barnen att lära sig att hantera sin diagnos ända upp till vuxen ålder, och att 

kunskapen om vuxen ADHD inte är tillräckligt bred ännu för att kunna hjälpa dem i 

äldre åldrar (Beckman, 2007; Hellgren et al, 2012). Beckman skriver även att ”problem 

med uppmärksamhetsfunktionen leder till bekymmer för mognadsprocessen för flera 

närliggande system.” (2007:47) vilket följer samma mönster som dessa deltagare 

berättar under intervjuerna, att deras problem under grundskolan bidrog till problem 
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senare i livet och påverkade olika delar i deras omgivning, bland annat skolarbetet och 

den sociala biten.  

 

Att förändra grundskolans upplägg är självklart en svår uppgift men små steg skulle 

kunna hjälpa på vägen till en bättre grundskola för de med svårigheter. Till att börja 

med framförde deltagarna en vädjan om att lyssna på barnen som framför sina känslor 

om svårigheterna de har på lektionerna, i skolan och även hemma för att så snart som 

möjligt upptäcka eventuella problem som till exempel ADHD (Hansen, 2017). Enligt 

Skolinspektionens (2014) granskning behövs kartläggningen av barn med ADHD 

förbättras för att ta tag i detta problem och på det viset förhoppningsvis minska de 

retroaktiva bekymren dessa barn kan få när de växer upp, såsom depressioner och 

dåliga betyg osv (Birchwood et al, 2010). Enklare uppgifter efterfrågas där direktiven 

är klara och tas i steg istället för att alla ska ges på en och samma gång. Detta kan bli 

för stressande för en person med ADHD och mindre grupper där störmomenten är 

färre kan göra en stor skillnad när det kommer till koncentrationen (Hansen, 2017).   

 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes för denna studie med halvstrukturerade intervjuer var både bra 

och dåligt. Då onödig press inte ville läggas på deltagarna fick de välja mellan skriftlig 

och muntlig intervju. De flesta valde den skriftliga vilket kan ha resulterat i kortare och 

mindre ingående svar än vad de muntliga gjorde. Vid de muntliga intervjuerna var det 

lättare att ställa ytterligare frågor och svaren från deltagarna blev längre och mer 

detaljerad än i de skriftliga intervjuerna. De skriftliga kan ha svarats på i hast och 

mindre tanke kan ha lagts ner på svaren. Dock är den översiktliga känslan av att bra 

och viktig information kom fram genom både formerna. 

Ingen djupare undersökning gjordes om vilken nivå av ADHD deltagarna har vilket 

hade varit önskvärt om forskningen gick djupare och var mer invecklad. 

En jämnare fördelning av könen hade varit önskvärt, om deltagarna hade varit jämnt 

uppdelat hade en analys angående hur de olika könen upplever detta ämne och det 

hade kunnat vara en intressant vinkel på forskningen. Denna forskningsfråga hade 

kunnat tas med i forskningen ändå men med tanke på det övervägande kvinnliga 

deltagandet valdes denna del att strykas. 
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Att använda sig av snöbollseffekten vid sökandet av deltagare var en effektiv och etisk 

korrekt väg att nå deltagare då ingen kände sig påträngd eller tog illa vid sig vid 

förfrågan.    

  

Forskningsförslag 

Det vore önskvärt om denna forskning användes i ytterligare forskning inom samma 

ämne då det är en viktig fråga och det vore bra för att undervisa pedagoger på ett 

djupare sätt hur viktigt det är att upptäcka diagnoser så tidigt som möjligt och att ta 

dem på allvar. Om de långsiktiga konsekvenserna av en utebliven diagnos i 

grundskolan blir mer dokumenterade så kan det hända att diagnosen tas på mer allvar. 

Ytterligare forskning inom detta område är viktigt för att alla ska ha rätt till en 

utbildning som tar fram allas potential till bra fortsatta utbildningar och yrken. Vidare 

forskning skulle kunna göras gällande könsskillnader i denna fråga, är det någon 

skillnad mellan hur män och kvinnor reagerar på en brist av diagnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Referenslista 

 

Ahlberg, A. (2007). Specialpedagogik av igår, idag och i morgon. Pedagogisk 

Forskning i Sverige. 12(2), s. 84–95.  

 

Beckman, V. (1999). Vuxna med DAMP/ADHD. Stockholm: Cura. 

 

Beckman, V. (2007). ADHD/DAMP – en uppdatering. Lund: Studentlitteratur 

 

Birchwood, J., & Daley, D. (2010). Brief report: The impact of Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms on academic performance in an adolescent 

community sample. Journal of Adolescence, 35(1), s. 225–231. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2010.08.011 

 

 

Claesson, S., Hallström, H., Kardemark, W., & Risenfors, S. (2011). Ricœurs kritiska 

hermeneutik vid empiriska studier. Pedagogisk Forskning i Sverige. 16(1), s. 18–35.  

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

 

Fernell, E., Kadesjö, B., Nylander, L., & Gillberg, C. (2014). ADHD bör 

uppmärksammas mer – tidiga insatser spar lidande. Läkartidningen. 2014;39. 

Hämtat den 10 december 2017. 

http://lakartidningen.se 

 

Fleischmann, A., & Miller, E. (2013). Online narratives by adults with ADHD who were 

diagnosed in adulthood. Learning Disability Quarterly, 36(1), s. 47–60. Hamill 

Institute on Disability. Austin, USA. 

 

Gallo, M., Mahar, P., & Chalmers, L. (2014). College Student’s Perceptions of Living 

and Learning with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The Journal of 

special education apprenticeship, 3(2), s. 1–12. Hämtat den 10 december 2017. 

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2014/09/ADHD-bor-uppmarksammas-mer--tidiga-insatser-spar-lidande/


21 
 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1127879.pdf 

 

Hansen. A. (2017). Fördel ADHD – Var på skalan ligger du? Stockholm: Bonnier 

Fakta. 

 

Hellberg, K., & Kjellberg, A. (2012). Övergångsprocessen från skola till vidare studier 

och arbete - Intervjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom. 

(Rapport). Linköpings universitet. Norrköping. Hämtat den 10 december 2017. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:563119/FULLTEXT01.pdf 

 

Hjerm, M., Lindgren, S., & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig 

analys. Malmö: Gleerups.   

 

Hjörne, E. (2012). Det har skett en stor förändring hemma – elevidentitet, föräldrars 

motstånd och ADHD i den svenska skolan. Utbildning och demokrati, 21(3), s. 91–106. 

 

Mohammed, A. (2016). The Cognitive Abilities and Skills of Children who suffer from 

Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) in Kuwait state. Journal of 

Education and Practice, 7(17), s. 149–155.  

 

Mossler, K., & Kadesjö, B. (2004). Kort om ADHD hos barn och vuxna. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtat 10 oktober 2017 från www.socialstyrelsen.se. 

 

Nilsson Sjögren, M. (2016). Diagnoser i vår tid: Fastlåsning och blivande, totalitet och 

oändlighet. Pedagogisk Forskning i Sverige, 21(1–2), s. 152–160. 

 

Ross, P., & Randolph, J. (2014). Differences Between Students with and Without 

ADHD on Task Vigilance Under Conditions of Distraction. Journal of Educational 

Research and Practice, 4(1), s. 1–10. 

DOI: 10.5590/JERAP.2014.04.1.01 

 

Sayal, K., Washbrook, E. & Propper, C. (2015) Childhood Behavior Problems and 

Academic Outcomes in Adolescence: Longitudinal Population-Based Study. Journal of 

the American academy of child & adolescent psychiatry, 54(5), s. 360–368. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1127879.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:563119/FULLTEXT01.pdf


22 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2015.02.007 

 

Segolsson, M. (2011). Lärandets hermeneutik - Tolkningens och dialogens betydelse 

för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt. (Doktorsavhandling i 

pedagogik). Högskolan i Jönköping. Jönköping. Hämtat den 20 december 2017.  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:393405/FULLTEXT01.pdf 

 

Simon, H. (2013). Attention deficit hyperactivity disorder. (Rapport).  University of 

Maryland Medical Center. USA. Hämtat den 25 december 2017. 

http://www.umm.edu/health/medical/reports/articles/attention-deficit-

hyperactivity-disorder 

 

Skolinspektionen. (2014). Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning 

AD/HD. Kvalitetsgranskning nr. 2014:09. Stockholm: Skolinspektionen. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umm.edu/health/medical/reports/articles/attention-deficit-hyperactivity-disorder
http://www.umm.edu/health/medical/reports/articles/attention-deficit-hyperactivity-disorder


23 
 

Bilaga 1:  

Informationsbrev till eventuella deltagare 

 

Hej! 

Jag heter Erika Berlin och studerar Pedagogik C Kandidatkurs på Umeå universitet och ska 

under hösten genomföra en kandidatforskning inom pedagogiska frågor. Min forskning 

kommer att handla om hur ADHD påverkar människors skolgång och hur en brist på diagnos 

eventuellt påverkar elevernas prestationer. Mitt fokus kommer att handla om hur bristen på 

en diagnos i grundskolan påverkar eleverna retroaktivt och deras egna erfarenheter och tankar 

om detta sammanhang. 

 

Jag skickar ut detta brev då jag söker personer som har fått diagnosen ADHD efter att ha 

avslutat grundskolan, är över 18 år och skulle vara intresserad av att ställa upp på en skriftlig 

eller muntlig intervju och därav delta i min studie. Detta deltagande är helt frivilligt och känns 

det inte bekvämt under processen så får du självklart avbryta.  

Intervjuerna kommer att ske genom en skriftlig enkät som skickas till din e-mail, alternativt 

genom Skype (eller liknade medel) om du inte är bekväm med att göra det skriftligt. Det kan 

förekomma ytterligare kontakt efter intervjuerna för att besvara eventuella frågetecken. 

 

Jag är väldigt mån om din anonymitet och vill därför redan nu informera dig om att 

informationen som samlas in genom denna studie inte kommer att användas i någon annan 

forskning än just denna och alla deltagare i studien kommer vara helt anonyma.  

 

Jag skulle uppskatta om du kunde bekräfta ditt deltagande genom e-post senast 28 

november 2017 och om du har några eventuella önskemål gällande ditt deltagande så skriv 

gärna det i e-mailet. 

 

Jag finns tillgänglig om du skulle ha några ytterligare frågor och nås lättast genom e-post då 

jag inte bor i Sverige för tillfället. 

(I originalbrevet återfanns här kontaktuppgifter.) 

 

Med vänlig hälsning  

Erika Berlin 

Student på Pedagogiska Institutionen 

Umeå Universitet 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Till att börja med vill jag tacka för ditt deltagande i denna studie. Om du känner att 

någon fråga är för personlig eller inte känner dig bekväm med att svara på den så hoppa 

över den. Svara gärna så utförligt du kan, desto mer information som kommer fram 

desto bättre blir min analys i slutändan. 

 

1. När fick du din diagnos av ADHD? 

2. Ser du din diagnos som något negativt eller positiv? Motivera ditt svar. 

3. Hur ser du på dina år i grundskolan, nu i efterhand, när du är medveten om din 

diagnos? 

4.  Hur hade din skolgång i grundskolan påverkats, tror du, om du fått diagnosen 

tidigare? 

5. a, Studerade du vidare på gymnasiet efter grundskolan? Om ja, hur påverkade din 

brist på diagnos under grundskoletiden din prestation? 

    b, Om du läste vidare efter grundskolan (innefattar alla sorters utbildningar på 

gymnasie- eller universitetsnivå), vilken hjälp fick du i skolan (av lärare, skola osv) om 

du började studera efter diagnosen? 

6. Hur har en brist på diagnos i grundskolan påverkat ditt arbetsliv (positiva och/eller 

negativa följder)?  

7. Vilka ändringar hade du önskat, för din egen del, att skolan hade gjort för att anpassa 

sig mer till din skolgång? 

8. Vilka frågor skulle du vilja höja när det handlar om hur viktigt en ADHD diagnos är 

i grundskolan? 

 

 


