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Sammanfattning 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är idag lättare att diagnostisera och det är vanligare att barn och ungdomar i skolan 

vet om att de lever med en diagnos som till exempel Attention deficit hyperactivity disorder (mer känt som ADHD), eller 

Aspergers syndrom. Trots att dessa diagnoser blir allt vanligare, finns det ett ökat behov för kunskapen om dem.  

Syftet med denna uppsats var att studera barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och framförallt 

studera deras liv i skolmiljö. Att få mer förståelse för hur barn och ungdomar har upplevt skolan och relationen till sina 

lärare, men även hur de upplevt de hinder och möjligheter deras neuropsykiatriska funktionsnedsättning medfört var i fokus. 

Metoden i denna studie var semistrukturerade intervjuer med 6 ungdomar, deras föräldrar och lärare. Frågorna har handlat om 

hur ungdomarna sett på diagnosen, livet med den och även hur de klarat av skolgången med sin funktionsnedsättning. 

Resultatet visar att lärare behöver mer utbildning när det kommer till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Studien visar 

att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har lättare att lära sig om de får göra praktiska saker. 

Att ta in mer praktiska moment i undervisningen skulle kunna förenkla för många av dessa barn och ungdomar. 

Informanterna har varit eniga om att kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar överlag är för låg. Familjen är 

en viktig del i ett barns säkerhet, men det betyder att föräldrar och syskon måste få veta hur de ska bemöta ett barn som lever 

med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är inte enbart i skolan kunskapen bör vara hög.  

 

Nyckelord: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), 

Aspergers syndrom, barn, skola. 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ............................................................................................................................................ 1 

1. 1 Funktionshinder och funktionsnedsättningar ....................................................................................................................... 1 

1.2 En ny - sårbar värld .............................................................................................................................................................. 2 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................. 3 

2. 1 Begreppsförklaring .............................................................................................................................................................. 3 

3 TIDIGARE FORSKNING ..................................................................................................................... 5 

3.1 Medvetenhet ......................................................................................................................................................................... 5 

3.2 Skolmiljö .............................................................................................................................................................................. 5 

3.3 Att vara som alla andra ......................................................................................................................................................... 6 

3.4 Lärares förmåga att inkludera ............................................................................................................................................... 7 

3.5 Föräldrarnas förståelse och stöd ........................................................................................................................................... 8 

3.6 Hantering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ....................................................................................... 8 

4 METOD ................................................................................................................................................... 10 

4.1 Urval av informanter .......................................................................................................................................................... 10 

4.2 Procedur och forskningsetiska överväganden ..................................................................................................................... 11 

4.3 Bearbetning och analys....................................................................................................................................................... 12 

4.4 Avgränsningar .................................................................................................................................................................... 12 

4.5 Studiens tillförlitlighet och äkthet ...................................................................................................................................... 12 

4.6 Databearbetning ................................................................................................................................................................. 13 

5 RESULTAT ............................................................................................................................................. 14 

5.1 Medvetenhet ....................................................................................................................................................................... 14 

5.2 Utanförskap ........................................................................................................................................................................ 15 

5.3 Extra stöd & stöd hemifrån ................................................................................................................................................. 16 

5.4 Föräldrar ............................................................................................................................................................................. 17 

5.5 Lärarnas utbildning och kunskap ........................................................................................................................................ 18 

5.6 Skolans ämnen.................................................................................................................................................................... 19 

6 DISKUSSION/ANALYS ..................................................................................................................... 21 

6.1 Metoddiskussion ................................................................................................................................................................. 21 

6.2 Medvetenhet ....................................................................................................................................................................... 21 

6.3 Utanförskap ........................................................................................................................................................................ 22 

6.4 Extra stöd ........................................................................................................................................................................... 23 

6.5 Lärarnas kunskap ................................................................................................................................................................ 24 



6.6 Skolans ämnen.................................................................................................................................................................... 24 

6.7 Föräldrarna ......................................................................................................................................................................... 25 

7 SLUTSATS .............................................................................................................................................. 27 

7.1 Förslag på fortsatt forskning ............................................................................................................................................... 28 

REFERENSER .......................................................................................................................................... 29 

BILAGA 1- INFORMATIONSBREV ................................................................................................. 33 

BILAGA 2 - INTERVJU UNDERLAG .............................................................................................. 34 
 
 



1 
 

1 INLEDNING 
 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn är i dag något som upptäcks tidigt och 

diagnoser som till exempel Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), Attention deficit 

disorder (ADD) och Aspergers syndrom är allt vanligare vilket, enligt Skolverket (2009), kan 

kopplas ihop med att kunskapen angående dessa diagnoser ökar. Symtomen på dessa 

diagnoser kan ses i tidig ålder. De symtom som tyder på ADHD bör ha upptäckts innan barnet 

når 7 års ålder Wåhlstedt (2009). Även Socialstyrelsen (2010) fastslår att Aspergers syndrom 

kan upptäckas i 4-7 års ålder. Däremot är det många barn som får sin diagnos först vid 10 års 

ålder, eller senare i tonåren.  Dessa diagnoser sågs tidigare som hinder för barnens utveckling 

i skolan. Är det likadant idag? Andelen flickor som får ADHD-diagnos står för mindre än en 

fjärde del av diagnoserna, men andelen har de senaste åren ökat mycket snabbare än 

pojkarnas. Som orsak anges en ökad kunskap om flickors symptom (DN, 2013).  

Eftersom jag har arbetat med en pojke som har diagnosen ADHD och Aspergers syndrom kan 

jag relatera problematiken till mina egna erfarenheter. Pojken hade inte haft några större 

problem med sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning under skolans tidiga år. Först när 

han kom upp i högre klasser och blev äldre (ca 8-9 år) började hans funktionsnedsättningar 

göra det svårt för honom att vara som ”alla andra”. Han har själv sagt att han inte kunde 

"hänga med" övriga klasskamrater. Jag upptäckte att han gav upp snabbare än sin bror och 

andra klasskamrater och han såg sig själv som onormal. Han har en tvillingbror (de är två-

äggs tvillingar) som inte har fått samma diagnoser, och brodern utvecklas därför i ett annat 

tempo. Att se sin tvillingbror utvecklas snabbare och förstå saker och ting snabbare har gjort 

att pojken har sett sig själv som ännu mer onormal. De timmar jag har spenderat med honom 

gjorde att jag blev mer ingående intresserad i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Är 

det skolan och föräldrarna som är anledningen till att barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar känner sig utanför? I så fall, vad kan de göra annorlunda? Kjellberg & 

Hellberg (2012) menar att barnen ska kunna få en rättvis chans när de tar sig från skola till 

arbetsliv utan att känna att de måste ta sig ”in” i samhället igen.  

1. 1 Funktionshinder och funktionsnedsättningar 

För att ett barn ska få diagnosen ADHD krävs det idag att barnet innan 7 års ålder visat 6 av 

de symtomen som tyder på ADHD. Symtomen ska dessutom gå att se under en period av 6 

månader och ska vara påtagliga för individens möjligheter att utvecklas något. Därutöver ska 

symtomen märkas i flera miljöer, så föräldrar och lärare bör ha en liknande syn på barnets sätt 

att agera. Lärare umgås med barnet i en miljö som är mer krävande, en miljö som ställer krav 

på barnet att utvecklas.   (Socialstyrelsen, 2002).  

När funktionshinder och funktionsnedsättningar blir lättare att diagnostisera och lärare kan få 

mer kunskap genom ytterligare utbildning kan en diagnos som Attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) och Aspergers syndrom ge en möjlighet till bättre förutsättningar för de 

barnen. En funktionsnedsättning kan ge ett barn rätt till en stödperson. Genom en stödperson 
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får barnet uppmärksamhet varje lektion och har därmed, på sätt och vis, en ”egen” lärare. 

Eftersom de övriga elever i klassen får dela på en lärare kan det leda till en situation av 

utanförskap för barn med en diagnos och de kan ha en känsla av att inte passa in. Enligt 

Hjörne (2008) är detta baksidan av problemet; en omöjlig anonymitet. För att minska känslan 

av utanförskap, är det då bättre att försöka hålla kvar barnen som kräver extra hjälp i en 

”vanlig” klass, eller bör dessa barn få en chans att gå i en klass där de kan få mer stöd? Är det, 

med andra ord, en stödperson eller en plats i en mindre klass det som ger ett barn en känsla av 

utanförskap? 

1.2 En ny - sårbar värld 

För att barn ska kunna få en rättvis chans i samhället, att få vara en del av den gemenskap som 

samhället innebär, bör de inte urskildras i en tidig ålder och placeras i en grupp med andra 

barn. Detta gäller även barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som bildar en 

egen liten ”bubbla”. Innan skolan börjar har förskolepedagogerna ansvar för att lära barnen att 

alla är lika mycket värda (Markström, 2009). Adolfsson Freij och Keskisärkkä (2009) 

uttrycker samma sak och menar att lärarna ska lära barnen att alla barn är unika men samtidigt 

är lika mycket värda. 

Detta betyder att alla förskolepedagoger bör ha samma syn om hur man på bästa sätt lär ut 

denna pedagogik. Adolfsson Freij och Keskisärkkä (2009) anser också att under 

förskoleåldern spelar det ingen större roll om barnen inte kan lära sig saker i samma takt som 

alla andra, och då spelar det ingen roll om de inte kan sitta stilla. Så fort barn däremot blir 6 år 

och ska börja skolan kan den trygga bubbla barnet levt i fram till dess försvinna.  

En helt ny värld öppnas och barnet blir sårbart. Det som förskolepedagogerna lärt ut blir 

prövat och lärarna i grundskolan kanske inte har samma syn på vad som är "normalt" och inte. 

Att vara annorlunda gör att en individ blir mer sårbar än de personer som kan anpassa sig till 

den nya världen på ett enklare sätt. Att fylla 6 år gör således att en ny värld öppnas, en värld 

utan en förälders konstanta skydd eller den trygga miljön förskolan var. Som Markström mfl 

(2009) nämner, så har barn från och med 6 års ålder en läroplan att följa. 

Oveanstående ger insikten att barn med en diagnostiserad neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning möter en mindre trygg miljö när de blir äldre och ska börja skolan. 

Deras väg i skolan kantras säkert av hinder och möjligheter. I skolan får barnen undervisning i 

olika ämnen. Ämnesstrukturen på skolan (med teoretiska och mer praktiskt inriktade ämnen), 

kan påverka barnens skolgång. Är det enklare för barn att arbeta med mer praktiska 

orienterade ämnen? Det finns studier som antyder att barn med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning har lättare att ta till sig kunskaper i de praktiska ämnen, eftersom de ges 

mer frihet. De behöver inte sitta still, lyssna och följa instruktioner (Amstrong, 1999). När 

barnen blir äldre ökar ofta antalet andra barn och vuxna i verksamheten, vilket gör att barn 

med en funktionsnedsättning kan känna sig utmärkta och annorlunda. Dessa förhållanden kan 

leda till ett utanförskap. Hur upplever barn som har fått en diagnos sin skolgång? Vilka hinder 

och möjligheter finns i skolans miljö och hur upplever personer i barnens närhet situationen? 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med denna studie att få mer kunskap om och förståelse för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, speciellt i relation till barnens situation i skolan. Studien vill närmare 

undersöka de möjliga hinder och möjligheter barn med dessa funktionsnedsättningar upplever 

under sin skolgång. Känner de ett utanförskap? Hinder och möjligheter kan finnas i 

ämnesstrukturen på skolan (som innebär en indelning i teoretiska och mer praktiskt inriktade 

ämnen) men även i kunskapen hos de vuxna personer som omger barnen d.v.s. föräldrarna 

och lärare. Föreliggande arbete vill därför även belysa vad föräldrar känner till om barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur lärare förbereds för möten med dessa barn.  

 Vilka erfarenheter har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i sina 

skolstudier? 

 Vilket stöd finns i skolan? Upplever barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedättningar att det är enklare med praktiska ämnen i skolan? 

 Upplever föräldrarna till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att de har 

rätt kunskap när det gäller hantering av barnets funktionsnedsättning? 

 Känner lärare att deras utbildning och kompetens räcker till för att hantera barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

 

2. 1 Begreppsförklaring 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder): ADHD är en funktionsnedsättning som 

innebär att man har problem med uppmärksamheten och är överaktiv och impulsiv. 

Diagnosen kan ställas redan hos barn och många känner av sjukdomen även i vuxen ålder.
1 

ADD (attention deficit disorder): ADD är ADHD utan hyperaktiviteten. Det symptom som 

läggs märke till är uppmärksamhetssvårigheter. Barn med diagnosen ADD har lägre 

aktivitetsnivå än normalt.
2
 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: detta är en sammanställning av många diagnoser, 

såsom ADHD, Aspergers syndrom och tourettes syndrom. Diagnoserna förklarar problemen 

med hjärnans sätt att arbeta och fungera.
3
  

Aspergers syndrom: Personer som har Asperger har ofta problem med socialt umgänge. Att 

umgås med andra människor är för många en påfrestande ansträngning som kräver stor 

anpassning. Andra typiska drag är specialintressen, annorlunda språkhantering och svårigheter 

med snabba förändringar. Cirka 4 promille av befolkningen lever med Aspergers syndrom, de 

                                                           
1 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/ADHD/
 

2 
http://www.attention-riks.se/index.php/npfsubmeny/adhd/171-adhd.html

 

3 
http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html 
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flesta som lever med denna diagnos har ofta en annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i 

kombination med Aspergers syndrom.4 

Exekutiva funktioner: "hjärnfunktioner som organiserar individens handlande över tid för att 

uppnå ett mål" Socialstyrelsen (2002). Dessa funktioner gör att individen kan skjuta upp eller 

till och med hämma benägenheten att reagera direkt. 

                                                           
4 http://www.attention-riks.se/index.php/npfsubmeny/aspergers-syndrom.html 
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3 TIDIGARE FORSKNING 
 

3.1 Medvetenhet 

Hur det är att leva med en diagnos är något en person utan en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning inte kan förstå fullt ut. Att få hjälp av en person som är väl medveten om 

sin diagnos och kan förklara hur livet ser ut med en diagnos som ADHD eller Aspergers 

syndrom kan öka kunskapen hos andra. Att veta hur barn förhåller sig till sin diagnos och hur 

de ser på en framtid med sin diagnos är det som är i fokus i denna studie. 

Som ung är det svårt att förstå diagnoser som ADHD och Aspergers syndrom, även om barnet 

har någon av dessa diagnoser själv. Ju äldre barnet blir desto mer kunskaper får det om dessa 

diagnoser. Enligt Hellberg & Kjellberg (2012) är medvetenheten en av faktorerna som gör att 

det senare blir enklare att ta steget från skolan till arbetslivet. Att vara en person som lever 

med en funktionsnedsättning är svårt, och det som försvårar mest är att de flesta inte förstår 

personen i fråga om de inte förstår deras handikapp skriver Ejdelman (2011). 

Även lärare som arbetar med barnet behöver öka sin medvetenhet för att kunna göra rätt val i 

när det gäller detta barn. Socialstyrelsen (2002) anger att det inte går att vara irriterad och 

negavtiv i ett arbete med ett barn med ADHD, att bli medveten om hur läraren ska förhålla sig 

till barnet och dess diagnos är viktigt.  

De ökade antalet diagnoser, speciellt när det kommer till ADHD och Aspergers syndrom är 

något Skolverket (2009) kopplar ihop med den ökade kunskapen. Forskning har även visat att 

kunskapen ökar, speciellt när det gäller flickornas symptom (DN, 2013). Innebär det att 

medvetenheten hos vuxna personer i barnens närhet också ökar? Går det att öka medvetenhet 

på ett bra sätt, och vilken kunskap och kompetens har personer i skolan?  

3.2 Skolmiljö 

Hellberg & Kjellberg (2012) skriver att personer med funktionshinder och/eller 

funktionsnedsättningar kan komma att känna att steget från skolmiljö ut till "vuxenlivet" är 

större än för unga vuxna som lever utan funktionshinder och/eller funktionsnedsättningar. 

Steget till vuxenlivet innebär att vardagslivet för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar förändras.  Dessa barn kommer att märka att allt inte är lika enkelt 

som för sina kompisar. I många fall är det skolan och lärare som har skyddat dessa individer 

lite för mycket och ett steg från denna skyddade värld kan bli alldeles för stort Hellberg & 

Kjellberg (2012). 

För att skolan ska vara en plats där utveckling är i centrum för barnet måste lärare vara villiga 

att lägga extra tid och öka sin kunskap när det kommer till neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen (2002) styrker att attityden till kunskapen om ADHD 

är något som är avgörande för framgång för lärare och elev.  

Att ha ett öppet samarbete mellan hem och skola är enligt Socialstyrelsen (2002) något som är 

avgörande för framgång. Till exempel har det visat sig att rapportkort som skickas mellan 
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lärare och föräldrar gör det möjligt för eleverna att hålla uppe ett tempo som gör att de 

utvecklas i rätt takt.  

Skolan väljer också hur de ska hantera barn som diagnostiseras med ADHD eller Aspergers 

syndrom. Sedan 2002 finns det i skollagen att alla elever ska främjas, men de elever som är i 

behov av mer stöd och mer tid ska få den (SOU, 2002:121, sid 324). Likaså beskriver 

Skolverket (2009) att det är individuellt för skolan att avgöra hur de väljer att arbeta med 

dessa barn. För vissa passar en mindre grupp bättre, andra väljer att ha tillgång till ett flexibelt 

stöd i vanlig klass för barnen som diagnostiseras. För barn med Aspergers syndrom finns det 

även fristående skolor som inriktat sin verksamhet på just barn med Aspergers syndrom. 

Något som också är vanligt är att lärare anser att barnen saknar tålamod för att upprätthålla en 

godkänd nivå i många ämnen, lösningen har blivit att plocka bort ämnen för de eleverna. 

Detta ses som en motivationshöjare, framförallt för elever med diagnosen Aspergers syndrom 

Skolverket (2009).  

Att bygga upp en skola där alla känner sig välkomna verkar vara svårt. Alla individer är olika 

och alla behöver olika förutsättningar i skolmiljön för att känna sig trygg och välkommen. 

Vem är det som bestämmer vilka barn som ska ha stödperson med sig under skoldagarna och 

vem bestämmer att en elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska placeras i mindre 

grupp? Får eleven själv säga vad han/hon mår bäst av? 

3. 3 Att vara som alla andra 

De personer som lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning känner ofta ett 

utanförskap. Hos barn är kunskapen om dessa diagnoser liten, att förstå varför någon i klassen 

sticker ut och inte är som alla andra är svårt. Det som har blivit viktigt i skolmiljö under de 

senaste åren är att alla barn ska känna sig välkomna och få de rätta förutsättningarna för att 

klara av sin utbildning. Enligt Léonarde & Tossavainen (2011) finns det dock brister i 

kunskap hos skolpersonal när det gäller inkludering av barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.  

Det kan vara så att vissa elever är i behov av särskilt stöd i vissa sammanhang och inte i andra 

vilket komplicerar situationen för alla inblandade; barnen, lärare och övrig skolpersonal. 

Isaksson (2009) menar att det därför uträttas åtgärdsprogram i många skolor idag för att det 

ska bli möjligt att avgöra vilka barn som har rätt till särskilt stöd och vilka som inte är i behov 

av ett extra stöd. För vissa passar det bättre med utbildning i en mindre stödgrupp medans 

andra klarar av att jobba endast med en egen elevassistent. Det finns både negativa och 

positiva sidor med dessa extra stöd. Socialstyrelsen (2002) säger att barn i mindre stödgrupp 

upplever att störningsmomenten blir färre och att de inte stör klasskompisar, det möjliggör 

även en bättre individanpassning. Däremot kan placering av barn med likartade problem i en 

grupp vara negativt, de saknar då barn utan funktionsnedsättningar, som kan fungera som 

förebilder. Ambitionsnivån har även en tendens att sänkas i dessa mindre stödgrupper. 

Framförallt blir det svårare för ett barn med Aspergers syndrom att passa in om det blir 

placerade i en enskild grupp. Eftersom de kan ha svårigheter att bli förstådda av 

klasskamrater, och många gånger är deras största problem på rasterna skriver Klasén (2009) 

eftersom de många gånger kan upplevas som "lillagamla". 
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Ett annat problem är utanförskap, eller risken för barn med en diagnos att uppfattas som 

någon speciell i en klass. Enligt Skolverket (2009) får elevassistenter rätt utbildning för att 

hantera barnet och dess neuropsykiatriska funktionsnedsättning, men att det är svårt att inte 

bli utpekad med en extra person vid sin sida i alla lägen.  

Alla människor känner ett behov av att passa in, någonstans. Det betyder inte att alla behöver 

stå i centrum och märkas. Att känna samhörighet är viktigt för alla människor och att känna 

sig utpekad, när man egentligen bara vill smälta in i mängden, gör kanske att ett barn blir 

ännu mer osäker i sig själv och inte vet hur han/hon ska bete sig för att bli omtyckt. Att barnet 

kan känna sig som alla andra är svårt när många runt omkring agerar på ett sätt som visar att 

barnet faktiskt inte är som alla andra. 

Skolan ska vara en plats för alla och alla ska känna sig välkommen (Hjörne och Saljö, 2009). 

Léonarde & Tossavainen (2011) är dock kritiska och uttrycker att så inte är fallet i alla skolor. 

Enligt dem beror det framför allt på lärarnas bristande kunskaper om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar hos barn. Kunskaper och kompetens måste öka hos lärarna, så att 

skolan kan vara en plats för alla (Leonarde & Tossivainen, 2011). 

3.4 Lärares förmåga att inkludera 

Idag är det alltför många lärare som känner att deras kompetens inte räcker för att klara av att 

inkludera barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Enligt Andersson & Lahtinen 

(2010) så är det inte många lärare som vet vad inkludering betyder och det behövs en 

tydligare begreppsförklaring till vad som menas med inkludering. Som Andersson & Jönsson 

(2005) skriver så måste skolformen utformas efter varje individ, eftersom varje individ är 

unik. Lärarna måste klara av att hantera olika barn för att kunna inkludera alla på det sätt de 

behöver.  

Hansson & Arvidsson hävdar däremot (2009) att lärarna inte kan förvänta sig att alla vill bli 

inkluderade. Så de måste vara vaksamma på vad eleven själv är öppen för. Ett stort problem 

är att eleverna själva inte alltid vill bli inkluderade, men inkludering kräver just interaktion 

med andra elever. De neuropsykiatriska funktionsnedsättningar barnen har gör att interaktion 

med andra barn förhindrar att de kan slappna av och koncentrera sig på uppgiften.  

Något som är avgörande för att läraren ska kunna bemöta alla elever på rätt sätt är att det finns 

en tydlig diagnos. För att utredningar på elever ska kunna göras krävs en kompetens hos 

lärare och skolans övriga personal. De ska kunna känna igen symtomen för ADHD och 

Asperges. Brister i barnens exekutiva funktioner ska upptäckas och ju tidigare desto bättre 

Skolverket (2009). Barnens utveckling är ihopkopplat med omgivningens bemötande och 

förhållningssätt. Lärare behöver ha ett nyfiket förhållningssätt gentemot barnen och även 

känna att de vill förstå hur barnen tänker (Socialstyrelsen, 2010).  

Mobbning är otillåtet i skolor, däremot sker det alldeles för ofta och i alldeles för många 

skolor. Det är lärares ansvar att märka om någon blir mobbad och illa behandlad. Tyvärr är 

det ofta så att lärare inte märker dessa barn. Hur ska de då kunna märka om ett barn med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir utstött och behandlad annorlunda? Som 

ovanstående visade så måste lärare inkludera barn, men det betyder att läraren själv måste 
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vara inkluderande. Att upptäcka någon som inte känner en samhörighet kräver lärare som har 

en inkluderande attityd.  

3.5 Föräldrarnas förståelse och stöd 

Föräldrarna spelar en viktig roll i barnens liv. Föräldrarna till barn som har 

funktionsnedsättningar antyder att kunskap om diagnoser och även förståelse för deras barns 

situation är viktig (Porter et al, 2013). Att vara förälder till ett barn med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning är krävande. Föräldrarna kommer därför att behöva stöd, för precis som 

Socialstyrelsen (2010) anser så är påfrestningen stor på hela familjen, inte endast på barnet 

som diagnostiserats. Det är således viktigt att så tidigt som möjligt öka kunskapen hos 

föräldrar och syskon, vilket kan underlätta situationen hos familjen. Att även få möjligheten 

att möta andra familjer i samma sits kan vara till stor hjälp.  

Socialstyrelsen (2002) tar upp att stressen hos familjer med barn som diagnostiserats med 

ADHD kan undvikas. Om familjer får lära sig hur de ska hantera de symtom som denna 

diagnos medför. För att en trygg anknytning till föräldrar och familj och även ett bra samspel 

mellan barnet och övrig familj kan göra att symtomen inte förvärras, och vissa symtom kan 

även försvinna när barnet blir äldre skriver Socialstyrelsen (2011).  

När det gäller föräldrarna, så anser Socialstyrelsen (2002) de som har chansen att upptäcka 

symtom för ADHD först, d.v.s. familjemedlemmarna, så måste de vara eniga med övriga 

personer runt omkring barnet om att symtomen finns. Däremot kan symtom för Aspergers 

syndrom i många fall visas först när barnet når skolåldern skriver Socialstyrelsen (2011). Det 

är föräldrarna som avgör om en utredning ska påbörjas. Föräldrarna är ofta de som inte 

uppmärksammas i denna process, deras utbildning brister när det kommer till diagnoser som 

ADHD. Hos föräldrarna kan en känsla av inkompetens uppstå om hemmet inte blir den miljö 

där barnet känner sig lugn och förstådd Socialstyrelsen (2002).   

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är de som glöms bort. Det är 

de som inte får det stöd de kräver för att kunna hantera sitt barn och hans/hennes hinder i 

vardagen. De kräver ofta mycket mer för att kunna göra att deras barn känner att de alltid har 

en trygghet hos sin mamma och pappa. Hur kan föräldrarna föras fram och få mer hjälp? 

3.6 Hantering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Den medicinska utvecklingen går framåt, och på senare år har medicin utvecklats som visar 

att de minskar impulsiviteten hos barn med ADHD, vilket gör föräldrarnas och lärarnas arbete 

enklare. Men medicinerna hjälper inte i längden. Medicinen hjälper att hämma barnets 

agerande i många situationer, men medicin ökar inte kunskapen hos andra något som 

Ejdelman (2011) säger är viktigt för de som lever med funktionsnedsättningar. Ejdelman 

(2011) skriver också att det inte behövs dyra hjälpmedel, utan det som krävs är tid och 

förklaringar.  I Sverige finns det dessutom riktlinjer för hur hanteringen av dessa 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska behandlas. Enligt Socialstyrelsen (2002) ska 

medicinering endast användas om stödåtgärder i skolan inte räcker till. Medicinering får 

aldrig förekomma utan andra stödåtgärder.  
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För att få bäst långtidseffekter för barn med ADHD anser Socialstyrelsen (2002) att en 

kombination av psykosociala interventioner med medicin, föräldrautbildning, skolans 

tekniker, social träning och medicinering med centralstimulantia är det som fungerar bäst för 

barnets framtid.  

För barn med Aspergers syndrom anses det enligt Skolverket (2009) vara bäst att 

individanpassa, eftersom symtomen kan variera från individ till individ. Diagnosen är 

avgörande för hur utbildningen ska organiseras.  

Eftersom medicin endast är ett komplement för de barn där extra stöd och hjälp från skola och 

hem inte hjälper fullt ut, så har jag valt att inte lägga fokus på det i min studie. Jag vill ta reda 

på vad som kan göras för att fler barn ska slippa medicinering. Vad kan föräldrarna göra för 

skillnad och vad tycker barn själva är största problemet för att känna en samhörighet i skolan? 

Känner lärare att deras kompetens räcker till, och gör de inte det, vet de var de ska vända sig 

för mer kunskap och information? Hur ska dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

hanteras och bemötas på bästa sätt? Får barnet själv säga vilket extra stöd de känner sig mest 

bekväm med? För att kunna lära sig och utvecklas måste barnet känna en trygghet och känna 

sig bekväm med sin vardag.  
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4 METOD  
I denna studie ligger fokus på barn och ungdomar med funktionshinder och/eller 

funktionsnedsättningar, samt personer i deras närhet t.ex föräldrar och lärare. Detta för att 

kunna analysera även föräldrarnas syn på skolans möjlighet att ge barn och ungdomar med 

funktionshinder och/eller funktionsnedsättningar rätt förutsättningar inför framtiden, men 

likaså om lärare känner att de har rätt utbildning och stöd från skolan. Det som framhävs mest 

i min studie är hur barnen själva ser det.  

Att arbeta med människor som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar gör att man inte 

kan räkna med att allt ska fungera som det är beräknat. Att få information i detta sammanhang 

kräver flexibilitet. Jag ville kunna ställa följdfrågor där det var behövligt, Bryman (2008) tar 

upp möjligheten till följdfrågor som semistrukurerade intervjuers största skillnad från 

strukturerade intervjuer. Jag kunde också utforma frågorna på olika sätt beroende på vem jag 

intervjuade. Bryman (2008) tar upp att semistrukturerade intervjuer gör det möjligt att 

anknyta till något den intervjuade personen sagt. Något som inte är möjligt vid strukturerade 

intervjuer med fasta frågor.  Jag ville kunna anpassa varje intervju till den person som 

intervjuades, för jag ansåg att jag kunde få ut mest information på detta sätt. Detta gör att 

studien att baserats på semistrukturerade intervjuer. Enligt Dalen (2007) är det då bra att ha 

med sig fasta frågeställningar men inte färdigskrivna frågor till intervjutillfällena, som en 

utarbetad intervjuguide. Intervjuer gjordes med unga vuxna personer, som är över 18 år, med 

olika funktionshinder och/eller funktionsnedsättningar samt lärare och föräldrar. Att 

genomföra intervjuer är en metod som stödjer studien på ett bra sätt med tanke på att 

intervjuer blir personliga och individanpassade. När det kommer till de personer som levt med 

funktionshinder och/eller funktionsnedsättningar i skolan och fortfarande lever med dem så är 

en personlig kontakt viktig för att kunna förstå deras synvinkel. Det blev även enklare för de 

som deltar i intervjuerna att känna att det finns tid till att svara på mina frågor. Detta jämfört 

med om metodvalet varit att använda en enkät (Bryman, 2008). Det enda som användens 

under intervjuerna var en intervjuguide (Bryman, 2008), och inte färdigskrivna frågor(se 

Bilaga 2). Valet att använda frågeställningar (se Bilaga 2) var på grund av att kunna vara så 

flexibel som möjligt och ge möjlighet till att ta sig in på rätt spår om intervjun skulle sväva ut 

allt för mycket. Det blev mer avslappnat för både intervjuare och den person som intervjuas.  

4.1 Urval av informanter 

Kontakt togs med 6 personer som idag är i mellan 18 och 25 år. Som vetat om att de levt med 

en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning sedan unga år. De har antingen ADHD eller 

Aspergers syndrom eller en kombination av de två. Jag fick kontakt med de 6 personer genom 

min förra kontaktperson på kommunen som hjälpte mig att få kontakt med personer som 

kunde vara bra hjälp för min studie, jag tog sen även kontakt med deras föräldrar och även en 

lärare de haft under sina skolår. Sammanlagt tog jag kontakt med 23 personer som jag kunde 

intervjua enskilt.  

Valet att ta kontakt med dessa personers föräldrar för att få en inblick i förälderns roll i detta 

och hur de ser på den process som startades från och med att deras barn fick starta en 
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utredning rörande deras senare satta diagnoser. I många fall är det lärare i grundskola eller 

högskola som upplevt barnens diagnoser som mest och därför har gjordes valet att ta kontakt 

med de personer som hade ansvar för dessa barn någon gång i deras skolgång. Föräldrarna 

och lärarna är ofta de två parter som tillsammans väljer att starta en utredning och de är de 

parter som måste ha ett bra samarbete för att förenkla för barnen. Därför har jag valt att 

intervjua personer som lever med en diagnos som till exempel ADHD eller Aspergers 

syndrom, men har även genomfört intervjuer med föredetta lärare till dessa personer och även 

deras föräldrar.   

Alla personer har fått fiktiva namn av mig eftersom alla har bett om att få vara anonyma.  

 David: är 24 år och lever med diagnosen Attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD), Gunnar och Karin är hans föräldrar och Kajsa var hans lärare årskurs 6-9.  

 Johanna: är 20 år och lever med diagnosen Aspergers syndrom, Peter och Tina är 

hennes föräldrar och Lena var hennes lärare årskurs 6-9. Johanna är den enda av 

personerna jag intervjuat som inte har haft en stödperson. 

 Emir: är 19 år och lever med två diagnoser, Attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) och Aspergers syndrom, Omid och Saida är hans föräldrar och Selma var 

hans lärare årskurs 7-9.  

 Anna: är 23 år och lever med diagnosen Attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD), Anita och Arne är hennes föräldrar och Helene var hennes lärare årskurs 6-

9. 

 Gustav: är 21 år och lever med diagnosen Aspergers syndrom, Malin är hans mamma 

(ingen kontakt med pappan) och Anders var hans lärare årskurs 6-9. 

 Daniel: är 18 år och lever med diagnosen Attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD), Eva och Krister är hans föräldrar och Jonas var hans lärare årskurs 6-9. 

Daniel är den enda som har ett syskon med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Alla har minst ett syskon i sin familj. Daniel är den enda vars syskon också har en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

 

4.2 Procedur och forskningsetiska överväganden 

För att få en tillförlitlig insyn i detta ämne gjordes det individuella intervjuer som gjordes i ett 

lånat konferensrum på en skola, intervjuerna var ca 40-50 min långa, detta krävde mer tid men 

i slutändan gav det en rättvis information att arbeta med, framförallt kunde jag ge den tid alla 

intervjuade behöver. Det ger en mer personlig framtoning. Hänsyn har tagits till 

Vetenskapsrådet (2002)  så alla inblandade fick även ett informationsbrev en tid innan 

intervjuerna gjordes. I detta informationsbrev fanns information om varför intervjuerna skulle 

genomföras samt kontaktinformation till intervjuare och även intervjuarens handledare om 

eventuella frågor skulle dyka upp (se Bilaga 1).  

För att följa samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (vetenskapsrådet, 2002) har varje 

person blivit kontaktade i god tid innan intervjuerna med information om vad intervjuerna 
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skulle  hantera för ämne och alla har behövt godkänna sin medverkan. De var även medvetna 

om att all medverkan kommer att vara anonym och frivllig och medverkan går att avsluta när 

som helst under intervjuernas gång. Öppna frågeställningar användes under intervjuerna för 

att möjliggöra djupare diskussioner där det var nödvändigt. Semistrukturerade intervjuer ökar 

validiteten eftersom öppna frågeställningar används istället för fasta frågor.  

4.3 Bearbetning och analys 

Pågrund av att ett personligt ämne diskuterades under intervjuer användes en bandspelare, och 

enligt Dalen (2007) är detta ett bra alternativ för att inte missa någon viktig information. Att 

spela in intervjuerna gjorde att det flöt på mer och det blev inte bli några pauser i 

konversationen under intervjuerna, det möjliggjorde även utrymme för tolkning av 

kroppsspråk. Valet att inte anteckna svaren själv gör det möjligt för intervjuerna att bli mer 

personliga, med en bättre ögonkontakt kan de som pratar bli mer personliga och det kommer 

kännas mer som ett avslappnat samtal. Men för att samtalet ska bli så avslappnat som möjligt 

säger Dalen (2007) att intervjuaren själv måste vara avslappnad och hantera utrustningen på 

ett bra sätt.  

Genom att gå igenom de intervjuer som genomförts flera gånger gjorde det möjligt att komma 

närmare de personer som deltagit i studien och gör analyseringen enklare. Anteckningar under 

intervjuer kan ofta sakna viktiga detaljer av det den som blir intervjuad försöker berätta.   

När den viktigaste informationen från genomförda intervjuer sammanställts jämfördes 

resultatet med redan existerande vetenskapligt material samt denna forsknings 

frågeställningar. Detta för att kontrollera att det insamlade materialet fungerade som grund för 

fortsatt arbete.  

4.4 Avgränsningar 

Eftersom jag har arbetat inom en kommun i Sverige som avlösare till barn har jag valt att 

lägga fokus på de unga vuxna som har fått hjälp eller har hjälp just i denna kommun. Detta 

har gjort att jag har fått ett mindre område att kartlägga och förstå och jag kan gå djupare än 

om jag hade valt att rikta mig till hela Sverige. Eftersom jag använde mig av kvalitativa 

intervjuer gjorde denna geografiska avgränsning mitt arbete mer överkomligt (Bryman, 2008). 

4.5 Studiens tillförlitlighet och äkthet 

Enligt Bryman (2008) är en studie som är baserad på kvalitativ insamlad fakta inte alltid av 

samma validitet och reabilitet som en kvantitativ studie. Det är då viktigt i kvalitativa studier 

att använda väl genomtänkta metoder för att på bästa sätt förstärka studiens resultat. Genom 

denna studie får vi bara ett litet antal personers syn på detta ämne och måste då gå så djupt i 

det berörda ämnet som möjligt. Bryman (2008) säger att en studie som denna, som är baserad 

på kvalitativ fakta kan däremot ses som mer äkta och mer tillförlitlig än en kvantitativ studie 

kan, på grund av att den går mer djupgående än en kvantitativ studie kan göra.  

Självklart kan det finnas brister även i en kvalitativ studie eftersom feltolkningar kan 

förekomma. Något som jag har försökt undvika när intervjuerna spelades in, var att ta sig tid 

att ställa följdfrågor, vilket har gjort att feltolkningar minskat (Bryman, 2008).  
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4.6 Databearbetning 

Den information som samlas in under intervjuerna avlyssnas och data som behövs för vidare 

forskning antecknas så att det blir lättare att sammanställa intervjuerna och även jämföra dem 

med varandra. Valet blev att utgå från ett hermeneutiskt synsätt, något som Dalen (2007 sid. 

14) säger om: "[...]bildar en vetenskaplig grund för den kvalitativa forskningens betoning på 

förståelse och tolkning." Hermeneutiken är läran om tolkning, och för att kunna tolka något 

säger Dalen (2007) att man måste kunna se det i en helhet. För att kunna tolka en kvalitativ 

studie måste man kunna gå djupare för att kunna förstå.  

Sedan analyseras den information som sammanställts och intervjuerna jämförs med varandra. 

Det som är viktigt ska framhävas och detta blir grunden för underrubriker i resultatdelen av 

denna studie.  
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5 RESULTAT  

Efter de intervjuer som genomfördes har jag läst igenom varje intervju ett flertal gånger för att 

kunna sammanställa och analysera informanternas utsägelser. I detta avsnitt redovisas 

resultatet av den empiriska delen av min studie. 

 

Det märks tydligt att inte någon av de personer som intervjuades har varit mycket avvikande i 

sina svar, vilket var intressant eftersom det tyder på att det generellt finns en liknande 

uppfattning bland de intervjuade när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Samstämmigheten var inte avgörande men det förenklade analysen av svaren som samlades in 

under intervjuerna.  

Något som märktes tydligt är att barnen har en annan, mer förstående, syn på livet med en 

neuropsykiatrisk nedsättning än deras föräldrar.  

 

5.1 Medvetenhet 

Att öka medvetenheten hos barnen som diagnostiseras med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar men också hos människor i deras omgivning är enligt tidigare 

forskning något som är avgörande för människor som lever med dessa diagnoser. 

Medvetenheten är avgörande för att bristerna i barnets exekutiva funktioner ska vara möjliga 

att upptäcka. Ökad medvetenhet och kunskap gör att fler barn kan utredas för 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och Aspergers syndrom. En ökad 

kunskap kan alltså göra att barnen får rätt hjälp och stöd, och detta så tidigt som möjligt, 

vilket i sin tur förenklar för lärare och föräldrar till barnet.  

Alla individer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som intervjuades har fått sin 

diagnos först något år in i skolgången. Detta har gjort att de och människor i deras omgivning, 

inte har vetat hur de ska hantera hinder och problem. Utan medvetenhet är det svårt att förstå 

varför saker och ting händer och framförallt hur man ska hantera alla vardagliga situationer. 

De intervjuade har försökt hitta en trygg punkt i sitt liv, någon eller några som kan hjälpa till 

att förklara varför de reagerar och agerar som de gör. Först när diagnoserna ställdes har 

kunskaperna om dem kunnat öka. Varje familj har gjort det de kunnat för att ta reda på så 

mycket som det var möjligt om diagnoserna deras barn/syskon blivit diagnostierats med. 

Något som varit till stor hjälp för dem. Gustav säger att han inte klarat sig utan det stöd han 

fått från sin familj.  

"Att inte veta varför du sticker ut och är annorlunda gör att du drar dig undan 

mer. Att veta varför du gör som du gör, varför du reagerar annorlunda än dina 

kompisar, gör att du kan hitta lösningar på problemet och framförallt har dina 

kompisar mer tålamod om du kan förklara varför du gör annorlunda." Johanna.  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar gör att en person uppfattar information på ett annat 

sätt än en person utan en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En ökad medvetenhet när det 

kommer till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan leda till att en vilja att läsa mer 
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information om funktionsndsättningen som i sin tur leder till en ökad kunskap vilket i sin tur 

leder till en ökad förståelse. 

"Om fler visste varför en människa med en funktionsnedsättning, som till 

exempel min, reagerar annorlunda än andra skulle det hjälpa. Tyvärr känner 

man sig utittad när man låser sig eller blir arg. Just för att ingen har 

förståelsen. Det har nog varit en av de saker som är jobbigast i skolan." David 

En ökad allmän förståelse kan underlätta för de som lever med diagnoserna ADHD och 

Aspegers syndrom. Medvetenheten om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kopplas 

ihop med känslan av utanförskap många barn med ADHD och Aspergers syndrom känner.  

5.2 Utanförskap 

Att känna samhörighet ger individen en trygghet, en individ som inte vet var den passar in och 

inte känner en koppling till någon annan blir osäker och känner ingen trygghet i sig själv. 

Detta kan göra att bristerna i barns exekutiva funktioner förvärras eller till och med blir fler. 

Utanförskap är något som lätt kopplas ihop med funktionsnedsättningar och funktionshinder. 

Detta har jag fått bekräftat under de intervjuer jag har gjort. Alla 6 ungdomar som intervjuats 

har alltid känt sig annorlunda, känt att de inte passar in. Emir säger till exempel: 

"Jag har alltid känt att det har varit enklare att sitta själv, i sin egen värld. Det 

har liksom varit enklare än att behöva försöka passa in och förklara för folk 

varför jag inte gör som dom gör. Så den enklare vägen har varit till ett ensamt 

liv, tyvärr." Emir 

Det har varit svårt att ta in nya människor i sitt liv, lära känna dem och deras sätt. Att ta steget 

och faktiskt orka förklara om sin diagnos tar Anna upp under vår intervju. Det är något man 

lär sig, ju äldre man blir. Och när man hittar rätt människor att ta in i sin umgängeskrets blir 

det enklare att bli förstådd är menar Anna. Alla som intervjuats har varit eniga om att det enda 

stället de aldrig blivit behandlade på ett annat sätt var i hemmet. Familjen fanns där som stöd 

och förklarade gärna om diagnosen barnen levde med. Allt för att förenkla i vardagen. De 

försökte tillsammans hitta lösningar på de problem barnen som diagnostiserats med ADHD 

eller Aspergers syndrom upplevde dagligen.  

Att ha ett mindre antal vänner har varit lösningen för dessa barn, det har varit vänner som 

förstått dem har gjort att de haft ett stöd även i skolan och på de aktiviteter de haft på fritiden. 

Ju äldre de blivit desto enklare har det varit att förstå diagnosen de levt med och även lärt sig 

att förklara den. Att vännerna blivit äldre har gjort att de har en ökad förståelse, även dem.  

"Mina vänner har alltid stöttat mig, funnits där. Jag har varit tvungen att hitta 

personer som verkligen går att lita på. Jag har haft tur, mina vänner har velat 

lära sig om min diagnos och att de har haft hög kunskap har gjort att de kan 

hjälpa till att förklara för andra, lärare och klasskompisar varför jag låser mig 

eller blir arg." Gustav 
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Det Gustav säger visar att en ökad kunskap kan göra att även förståelsen ökar och då finns det 

en chans för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att känna att de blir 

förstådda och passar in i många olika sammanhang. Känslan av utanförskap kan minskas eller 

höjas beroende på hur skolan väljer att hantera barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Väljer de att ha mindre grupper för just barnen med ADHD eller 

Aspergers syndrom kan den gruppen sticka ut ytterligare. Men det kan också ge trygghet och 

stabilitet, det är en balansgång. Så hur barnets extra stöd ser ut spelar också in i känslan av 

utanförskap.  

5.3 Extra stöd & stöd hemifrån 

Skolan är en stor del av en persons uppväxt. Det är i detta skede i livet personen lär känna dig 

själv. Om personen inte som ung får hjälp att hitta rätt väg kan det lätt bli så att den tappar 

bort det viktiga. Barnens utveckling kopplas ihop till hur de blir bemötta, blir de behandlade 

på ett annat sätt än människor runtomkring så kommer de känna sig utstötta och segregerade. 

Är den extra hjälp som finns idag något som ökar känslan av utanförskap? Och får alla barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar den hjälp de känner sig bekväma med? 

Johanna är den enda av de 6 ungdomar som intervjuats som inte har haft tillgång till extra stöd 

i skolan. Ett extra stöd som hon själv gärna hade velat ha tillgång till. Men hon fick det inte på 

grund av att hennes diagnos, Aspergers syndrom, inte ansågs vara tillräckligt grav för att hon 

skulle behöva stödperson. Däremot säger hennes föräldrar och lärare i intervjuerna som 

genomfördes med dem att det skulle hjälpt henne att få lite extra uppmärksamhet, den 

uppmärksamhet hennes lärare inte hade möjlighet att ge henne. Familjen blev viktig för 

Johanna, inte bara föräldrar utan även syskon. 

"Jag har haft mitt största stöd i min syster, den enda personen som aldrig 

tröttnade. Hon finns alltid där, när jag är arg, ledsen eller helt enkelt inte 

förstår något. Då är det hon som hjälper mig. Utan henne hade jag antagligen 

inte tagit mig lika långt som jag gjort idag. Hon är även den person som hjälpt 

mig öppna upp för nya människor." Johanna 

De andra med en diagnos, som haft stödperson i skolan, har uppfattat den extra hjälpen som 

positivt. Stödpersonen har möjlighet att följa med till de olika ämnena och olika lärarna. 

Denna stödperson förstår varför reaktionerna kan bli starka ibland och vet hur de ska avleda 

när problemen blir för stora tog Daniel upp under intervjuen med honom. Att sticka ut lite mer 

har inte gjort stödpersonen till något negativt.   

"Stödet från min stödperson har gjort att jag faktiskt klarat av skolan hyfsat 

smärtfritt." Daniel   

"En stödperson är som en extra hjärna, en som är ditt lugn." Emir 

Däremot hade det kunnat hjälpa ännu mer att få extra stöd även i hemmet, framförallt för att 

få en hjälp med hur problem ska lösas eler undvikas. Till exempel att få en rutin med läxor.  



17 
 

"Någon som har kontakt med föräldrarna så att de vet vilka läxor som ska 

göras. Annars är det lätt att man glömmer eller kanske till och med struntar i 

vad dem säger." Anna.  

"Jag var oerhört dålig på att vara ärlig mot mina föräldrar när det gällde 

läxorna. Jag kom ju på att om jag inte sa något om dom så visste de inte om att 

dom fanns. Därför kom min stödperson på att det var bäst att varje dag skicka 

med en lapp hem där det stod vad som skulle göras den kvällen. Då kom jag inte 

undan" Anna 

Eftersom de flesta lärare som jag intervjuat har känt att deras kunskap om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningarna inte alltid räckt till, har stödpersonen blivit en extra hjälp även för 

läraren. En person som vuxet kan förklara varför reaktionerna ser ut som de gör. 

Familjen har varit det största stödet i ungdomarnas liv. En konstant hejarklack. Tyvärr är det 

familjerna som får ta emot mycket av den ilska barnen burit på. Det är föräldrarna som orkar 

ta emot den typen av ilska utan att försvinna.För alla personer som har intervjuades i denna 

studie är det viktigt att hemmet är den plats där särbehandling inte används. Det är den plats 

som ska ge trygghet. Det är också i hemmet mycket av kunskapen om diagnoserna funnits och 

alltså varit till familjen barnen vänt sig när de inte förstått själva.  

"Min familj är fortfarande ett oerhört stöd, de vill att jag ska klara mig själv och 

känna mig tillräckligt trygg i mig själv att jag vågar flytta hemifrån, att jag tror 

på mig själv så pass mycket att jag vågar klara mig själv." David 

För att en familj ska kunna vara ett bra stöd och en trygg punkt krävs de att familjen också får 

en ökad kunskap och medvetenhet. Att bara ge förklaringarna till barnet som fått diagnosen 

och inte resten av familjen kan göra att stämningen hemma förändras och ilskan ökar. 

Föräldrarnas självförtroende måste vara högt för att de ska veta hur de ska hantera sina barn.  

5.4 Föräldrar 

Det som framkommit av tidigare forskning är att föräldrarna oftast glöms bort när deras barn 

utreds för en diagnos som till exempel ADHD. De måste också få hjälp att hantera denna 

diagnos. Föräldrar är de personer som ska vara den största tryggheten i ett barns liv. Kan 

föräldrarna vara det utan att få hjälp att öka sin kunskap och kompetens när det kommer till en 

neuropsykiatrsik funktionsnedsättning de kanske aldrig kommit i kontakt med tidigare? 

Att vara förälder till ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är inte lätt. Men 

kärleken till sitt barn blir inte svagare bara för att han/hon inte klarar sig själv i alla lägen. 

"Något du aldrig kommer ifrån är att se sitt barn kämpa mer än du själv behövt. 

Att inte veta hur du ska hjälpa honom är det absolut svåraste. Därför har vi känt 

att det är vår plikt att ha en bra kunskap om ADHD för att alltid kunna hjälpa 

vår son." Krister (Daniels pappa) 

Att barnens ordinarie lärare haft en allt för dålig kunskap om dessa diagnoser är något som är 

svårt för alla föräldrar att förstå. Detta är något som varit tydligt i intervjuerna som 
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genomförts med föräldrarna. Dessa diagnoser blir mer vanliga och kunskapen hos varje lärare 

borde öka. En extra utbildning om dessa diagnoser och hur man ska arbeta med dessa barn 

borde ingå i lärarutbildningen idag är något Davids pappa Gunnar tar upp. Han undrar hur 

lärare gör, som inte får hjälp av stödpersoner. 

Gustav är den enda som har haft en förälder att luta sig mot, hans mamma Malin. Däremot är 

hon en av de föräldrar som gjort allt hon kunnat göra för att hjälpa sin son. Hon har varit noga 

med disciplin hemma, hon har även sett till att kontakten mellan henne och Gustavs 

stödperson och lärare varit god hela hans skolgång. Detta för att underlätta för Gustav. Malin 

har gjort detta val för att inte behöva bråka om läxor och skolan. En annan förälder uttrycker 

problem med stödet så här: 

"Det som har varit svårast är att stötta alla barnen lika mycket, att ge alla rätt 

mängd uppmärksamhet. Nu i efterhand har vi märkt att Anna fått mer tid än sina 

syskon, men dom har aldrig klagat och alltid klarat sig bra själva. Men vi 

hoppas att vi har kunnat ge dom den tid dom behövt så ofta som möjligt." Anita 

(Annas mamma) 

Något som måste förbättras är hjälpen föräldrarna får, det är alla föräldrar som deltagit i 

studien överrens om. Många föräldrar behöver öka sin egen kunskap om den diagnos barnet 

har fått, men också hur de ska hantera problem som kommer stötas på i vardagen.  

"Att få hjälp att hitta en balans i sin vardag hjälpte mig oerhört mycket, att veta 

hur jag ska konfrontera mitt barn om något har gjorts på fel sätt, eller helt 

enkelt hur jag ska stötta när saker och ting blir jobbiga. Det är inte enkelt att 

veta om kunskapen du har om ADHD är liten" Karin (Davids mamma) 

Det blir lätt så att de personer som ska agera stöttepelare glöms bort. Fokus läggs på barnet 

som fått diagnosen ADHD eller Aspergers syndrom och de som alltid finns i närheten och ska 

hjälpa får försöka finna sin egen väg. Förhoppningsvis hittar de ett bra sätt att hantera dessa 

barn.  

5.5 Lärarnas utbildning och kunskap 

Lärare och föräldrar är de som har första möjligheten att upptäcka brister i barnens exekutiva 

funktioner. Föräldrar ser de kanske först men måste ha stöd från en en annan part, till exempel 

en lärare, för att en utredning ska startas på barnet. Lärare måste kunna upptäcka brister i 

barns exekutiva funktioner även om de har hand om 20 barn samtidigt. Deras kompetens 

behöver alltså vara hög för att de ska kunna upptäcka brister i barns exekutiva funktioner och 

helst så tidigt som möjligt. Men känner lärare att deras kunskap och kompetens om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar räcker till?  

Något som uppdagats i denna studie är att de intervjuade lärare uttrycker att de har haft en 

alldeles för dålig utbildning för att kunna hantera barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. De lärare som känt att de har haft rätt kunskap har själva valt att 

studera kring dessa diagnoser och inte något de känner att de har fått med sig från sin 

lärarutbildning.  
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"Anledningen till att jag har känt att jag har haft rätt kunskap för att hantera 

Gustav i klassrummet är för att jag självmant har ökat min kunskap när det 

kommer till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Varför jag gjort detta är 

för att min egen syster lever med ADHD." Anders (Gustavs lärare) 

 Lärarna som intervjuat har behövt hjälpen de fått från elevernas stödpersoner, utan dem hade 

det blivit svårt att hantera alla barn under lektionerna.  

"Jag hade aldrig själv kunnat avleda David de gånger han låste sig på 

lektionerna, jag hade aldrig klarat av att ge honom den tid han krävde och 

samtidigt finnas som stöd för resten av klassen." Kajsa.  

Lena som var Johannas lärare tog upp att hon hade behövt den extra hjälpen eller ialla fall en 

bättre kunskap för att kunna hjälpa Johanna. Hon hade behövt en stödperson som hade rätt 

kunskap och tålamod. Lena har aldrig tyckt illa om Johanna men hade svårt att komma 

överrens med henne, framförallt för att hon kände att hon inte alltid kunde hjälpa henne som 

hon ville kunna. Ett stort problem är att läraren ofta inte vet var han/hon ska vända sig för att 

kunna få extra hjälp. 

"Det hjälper mycket om rektorn väljer att lägga mycket fokus på 

funktionsnedsättningar och att öka lärarnas kompetens. Utbildningar och 

information är viktigt och jag hade inte vetat var jag skulle vända mig om jag 

inte hade haft stöd och hjälp från rektorn på skolan." Helene (Annas lärarinna) 

Lärarna måste ha en hög kompetens för att de ska kunna upptäcka brister i barnens exekutiva 

funktioner, eftersom dessa brister blir tydligare när de kommer till en annan miljö som kräver 

mer av barnen. De måste kunna se bristerna i de exekutiva funktionerna men också veta hur 

de ska bemöta dem.  

5.6 Skolans ämnen 

Skolor har olika sätt att hantera barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, de väljer 

själva hur dessa barn ska behandlas och hur deras extra stöd ska se ut. Syntes det vilka ämnen 

som är favoriter för dessa barn? Eller läggs fokus på att de ska klara av alla ämnen? Jag har 

trott att praktiska ämnen är favoritämnen för barn med ADHD och Aspergers syndrom för att 

de inte alltid behöver sitta stilla i dessa ämnen, men efter dessa intervjuer har det visat sig att 

det inta var så för de ungomdar som deltog i denna studie.  

Hälften av ungdomarna hade ett praktiskt ämne som favoritämnen. I dessa ämnen kunde de 

använda sin fantasi och inte känna att de behövde sitta stilla hela lektionerna. De kunde gå in i 

sin egen värld och inte känna att någon annan gjorde exakt samma sak som de och alltså inte 

bli jämförda med alla andra.  

 

"Mitt favoritämne var syslöjd, något jag håller mig kvar vid idag. Idag studerar 

jag design för att förhoppningsvis kunna bli kläddesigner i framtiden. 

Anledningen är att när jag syr är den enda gången jag gör det JAG vill och 
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ingen jämför mig med någon annan. Huvudsaken är att det jag gör är snyggt 

och jag är nöjd så funkar det liksom." Johanna 

 

Andra hälften av de intervjuade ungdomarna däremot har haft andra ämnen som 

favoritämnen, deras största problem har varit att interagera med andra klasskompisar och känt 

sig mer trygga i ämnen där de fått jobba själva nästan hela tiden.  

 

"Mitt favoritämne var matematik, anledningen är att jag gillar när det alltid 

finns bara ett rätt svar. Då vet jag att jag gjort rätt och det finns alltid ett sätt att 

kolla att jag gjort rätt, på så vis kan jag kontrollera mig själv inna någon annan 

gör det." Emir 

 

Alltså är det kopplat till personens egen känsla, ingen av dem ville interagera och kunna bli 

jämförda. Det är något de aldrig velat. De har valt ämnen där de fått jobba själva och de 

ämnen de själva känner att de klarar av att hantera.  

Enligt Skolverket (2009) har många skolor valt att minska mängden ämnen för att barnen ska 

klara av att fokusera i alla de ämnen de läser. De har istället för att läsa alla ämnen parallellt 

fått fokusera på färre ämnen under kortare perioder. Alla ämnen genomförs undantaget blir att 

de inte läser i samma takt som övriga klassmedlemmar. De får ofta bättre betyg i vissa ämnen, 

de ämnen som de hamnar efter i tappar de intresset för och då är det lika bra att försöka 

upprätthålla fokus genom att minska utspridning av ämnen att fokusera på.  

 

"Det som är allra svårast är att komma ihåg vad som gäller i alla ämnen, att 

byta ämne från en timme till en annan blir förvirrande. Det är svårt att fokuser 

om och ta upp ett nytt ämne. Att byta från matematik till idrott var nog svårast 

för mig. Att sitta helt stilla till att springa omkring blev alldeles för stor 

förändring för min hjärna."  Johanna  

 

Detta gör att många skolor faktiskt har möjligheten för barnet att fokusera på färre ämnen och 

öka kunskaperna och betygen i just dessa ämnen. Det blir för stor påfrestning på barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att organisera sin skolgång om de har för många 

ämnen att läsa.  
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6 DISKUSSION/ANALYS 

 

I denna studie är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i fokus. Speciellt vilka hinder och 

möjligheter dessa diagnoser kan ge barn och unga i skolan, men också hur dessa diagnoser 

påverkar lärare och föräldrar till de barn som diagnostiseras. Personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har intervjuats, och även de som har kontakt med dessa personer. Det 

finns ett behov för en ökad kunskap om dessa diagnoser som blir allt vanligare hos barn i 

skolföråldern. Utöver det som generellt skrivs i litteraturen om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ville jag få mer kunskap genom att närmare belysa livssituation av 

personer som har en diagnos. Hur är deras situation, inte minst i skolan?  

För att få svar på syftet till denna uppsats har jag under diskussionsdelen haft mina 

frågeställningar framför mig hela tiden och försökt besvara dessa så gott jag kunnat. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vid val av semistruktureade intervjuer är det viktigt att i god tid kontakta de som ska delta i 

studien och även få deras godkännande. Frågeställningarna skickades inte ut i förväg, trots 

detta så lyckades jag få in utömmande svar som gav bra information till min studie. Dalen 

(2007) skriver att för att ge möjlighet till en rättvis bearbetning och analys av materialet bör 

det spelas in på band. Något som gjordes för att se till att allt vikigt samlades in. Som ensam 

intervjuare är det lätt att missa något om allt ska antecknas. Det fanns endast frågeområden 

och inte fasta frågor, detta för att ge utrymme för följdfrågor och en djupare information, för 

att förenkla tolkning av materialet senare. Det finns möjlighet till ökad validitet om 

informationen du samlar in även ger dig möjlighet att tolka den intervjuades åsikter och 

erfarenheter säger Dalen (2007). Eftersom ämnet är så personligt och i vissa fall känsligt 

gjordes valet att spela in intervjuerna, det gjorde det enklare för att tolka personernas känslor 

och uttryck samtidigt som den talade då all uppmärksamhet från intervjuaren ligger på den 

som intervjuas och inte på att föra anteckningar. Inspelningarna avlyssnades sedan flertalet 

gånger och anteckningar fördes, det som var viktigt gick då att skriva ner.  

 

6.2 Medvetenhet 

Medvetenhet och kunskap hos lärare och annan skolpersonal gör att brister i exekutiva 

funktioner hos barn kan upptäckas. Och den ökade kunskapen inom området 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan sammankopplas med det ökade antalet 

diagnoser per år. Förståelsen hos barnen som diagnostiseras med ADHD eller Aspergers 

syndrom måste öka men de känner också ett behov av att människor i deras omgivning också 

måste öka sin förståelse. De vill känna att de passar in, något som Klasén (2009) skriver att 

barn med Aspergers syndrom sällan känner. Som Ejdelman (2011) skriver så är förståelsen 
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för handikappet ett måste för att kunna förstå personen. Barn måste bli förstådda för att kunna 

få den hjälp de behöver. 

De personer jag har intervjuat och lärt känna under den här tiden har varit väldigt måna om att 

ha en god kunskap om den neuropsykiatriska funktionsnedsättning de lever med eller lever 

nära. Det som har varit det största problemet för de ungdomar jag intervjuat är att umgås och 

interagera med människor som inte har en god förståelse och kunskap om ADHD eller 

Aspergers syndrom. Att som barn försöka förstå varför man är annorlunda är inte lätt och 

framförallt inte om du märker att andra också tycker att du är annorlunda.  

Skolans ansvar i detta sammanhang är att få alla elever att känna sig lika mycket värda, och 

som Hjörne & Säljö (2009) menar, att hjälpa dem att passa in och ha den kunskap som 

eleverna saknar om diagnoser som ADHD och Aspergers syndrom. Som Sandberg & Sebelius 

(2010) klargör ska skolan kunna stötta alla elever, även de som är i behov av särskilt stöd. 

Skolan bär ett stort ansvar till att öka medvetenheten hos de barn som inte lever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, allt för att minska pressen hos de barn som lever 

med dessa diagnoser.  

De ska inte behöva försvara sig och de ska inte behöva känna sig utanför. Barn och unga som 

lever med en funktionsnedsättning idag ska veta att de inte är ensamma, det finns många 

andra barn som har precis samma problem. Att bli behandlad som alla andra kan höja 

självkänslan och även undvika en känsla av att vara annorlunda och kan lugna ett barn som 

gör allt han/hon kan göra för att passa in.  

Att barnen själva vet om sin diagnos och själva kan lära sig att prata om den kan förenkla för 

lärarna runt om i landet. En ökad medvetenhet hos barnen kan även öka kunskapen och 

medvetenheten hos lärare och klasskamrater. Som Léonarde och Tossavainen (2011) skriver 

så är det en lärares skyldighet att se till att utveckla sig, att känna sig redo att möta alla olika 

individer i sitt arbete. Något som idag kräver en specialpedagogisk utbildning. 

 

6.3 Utanförskap 

Trygghet och samhörighet hör ihop, barn måste känna att de passar in. De måste vara 

bekväma i sig själva men också få den hjälp som de behöver för att känna sig bekväma i 

många olika situationer, samt för att kunna utvecklas. Med en diagnos, som till exempel 

Aspergers syndrom, är det svårt att förstå andra människor, men också att få andra människor 

att förstå dig. Utanförskap är något alla de ungdomar jag intervjuat känt av på ett eller annat 

sätt.  

De 6 ungdomar jag intervjuat har inte alltid känt sig som alla andra, de har känt att de hamnat 

efter och inte liknat alla elever i deras klass. De har visserligen inte blivit placerade i någon 

specialklass, men Hjörne & Säljös (2009) syn: "att skolan ska vara en plats för alla" förlorar 

sin innebörd när alla faktiskt inte känner att de passar in. Alla lärare har inte rätt utbildning för 

att kunna hantera barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att 

ett barn ska känna att de är på en plats där alla har rätten att vara, måste de veta att de som har 

ansvar för dem har rätt utbildning och rätt tålamod för att hjälpa dem under sin skoltid. Att jag 

kopplade ihop ordet "utanförskap" med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innan jag 
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började med denna studie visar att det är något som märks tydligt även utan att studera detta 

ämne.  

Att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar känner sig utanför i skolan är något 

som märkts tydligt i denna studie. Är det inte något som lärare, med rätt utbildning, bör klara 

av att motverka i skolan? Léonarde & Tossavainen (2011) skriver att en lärare kan lära sig att 

uppskatta en elev för de positiva egenskaperna och inte frambringa de egenskaper som är 

sämre. Något Léonarde & Tossavainen (2011) också får fram i sin studie är att det framförallt 

är lärare på lågstadie nivå som måste kunna upptäcka dessa diagnoser eftersom det är under 

de åren som många barn visar symptomen för första gången. Det är något jag kan hålla med 

om, men jag vill också påpeka att många av de barn jag intervjuat fick sin diagnos först på 

mellanstadiet. Så varför bör inte alla lärare ha denna kunskap och kompetens att upptäcka 

diagnoserna? Brist på kunskap och kompetens kan motverka att dessa barn blir särbehandlade 

och upplever en känsla av utanförskap.   

 

6.4 Extra stöd 

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har rätt till extra stöd under skolåren. 

Detta för att de ska få en rättvis chans att utvecklas i rätt tempo. Men vem avgör vilket stöd 

och vilken extra hjälp dessa barn ska få? Alla skolor måste erbjuda extra stöd, men hur vet 

skolpersonalen vilket extra stöd som passar eleven bäst? Det absolut bästa vore att erbjuda 

olika metoder, just för att den extra hjälp som erbjuds som kan göra att medicinering kan 

undvikas.  

Enligt Sandberg & Sebelius (2010) så måste skolor erbjuda stöd till de barn som har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Däremot är det inte skolan som gör arbetet för att 

en stödperson ska plockas in, det är familjen som kan begära stödperson hos kommunen, men 

i slutändan är det kommunen som avgör vilka barn och vilka familjer som får rätt hjälp.5 

Av de 6 ungdomar jag intervjuat hade 5 av dem fått tillgång till extra stöd i skolan, självklart 

är detta bra men jag anser att alla 6 borde haft tillgång till detta. Johanna har fått klara sig utan 

extra stöd och fått klara sig med endast en lärares stöd. Detta har hon klarat av, men en 

stödperson hade kunnat göra skolgången enklare för henne något hon, hennes föräldrar och 

lärare är eniga om att hon skulle behövt. Varför ser det ut såhär? Vem avgör om din 

funktionsnedsättning ger dig rätten till extra stöd? Är det lärare, föräldrar eller kommunen? 

Det borde vara den personen som ser eleven på lektionerna, som kan jämföra med andra 

elever i samma ålder. En lärare ska kunna säga ifrån och begära extra stöd, framförallt om 

läraren själv inte känner att den har rätt kompetens för att hantera ett barn med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det betyder att alla lärare ska kunna upptäcka dessa 

elever i god tid och det kräver en bättre kunskap kring dessa neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar precis som Léonarde & Tossavainen (2011) skriver. Däremot krävs en 

stödperson i många fall för att läraren ska kunna lägga fokus på alla elever. Och en elev som 

lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kräver mycket uppmärksamhet. Däremot 

                                                           
5 http://www.1177.se/Vasterbotten/Regler-och-rattigheter/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS/ 
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är läraren den som kan hjälpa barnet att få en diagnos ställd och i sin tur få sin chans till ett 

extra stöd. 

I många fall är det familjerna som fick ta på sig stora delar av insamlingen av kunskap, detta 

borde inte vara fallet. De personer som ska ha hand om barn 5 dagar i veckan bör också ha 

åtminstone en baskunskap så att en förälder kan känna sig trygg med sitt barns skolgång. Ett 

samarbete mellan skola och hem är avgörande för hur barnet ska ta åt sig av den extra hjälp de 

får tillgång till.  

 

6.5 Lärarnas kunskap 

 

Den tidigare forskning jag använt mig av har tagit upp lärarnas roll i utredningarna på barn 

där en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning misstänks. Lärarens kompetens är avgörande för 

att bristerna i barnens exekutiva funktioner ska upptäckas. Det jag funnit är att alla lärare inte 

känner att de får rätt utbildning och inte alltid vet var de ska vända sig när de behöver öka sin 

förståelse och kunskap.  

De lärare jag intervjuat har känt att deras kompetens inte räckt till, och de få lärare som kände 

att de hade rätt kunskap hade studerat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utanför sin 

lärarutbildning. Dessutom av personliga skäl. Léonarde & Tossavainen (2011) studier 

indikerar att när lärare inte får lära sig något om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 

sin utbildning, så kan de inte heller upptäcka dem. Om alla elever ska främjas och alla som 

ska få mer tid och mer stöd ska få det (SOU, 2002:121, sid 324), hur ska detta bli möjligt om 

lärarna inte märker vilka som behöver mer tid och mer stöd? Sandberg & Sebelius (2010) tar 

upp att redan i Läroplanen från 1994 står det att lärare ska kunna anpassa undervisningen efter 

elever som är i behov av särskilt stöd. Om det stod där redan 1994, säkerligen tidigare än så, 

hur kan det då komma sig att det fortfarande är så få lärare som har rätt kunskap, när det 

dessutom är vanligare att barn får dessa diagnoser idag än det var 1994. Även om det ställs 

många diagnoser är lärares kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för låg. Då 

finns det en stor risk att många barn som lever med exempelvis ADHD eller Aspergers 

syndrom inte upptäcks. Lärare på låg- och mellanstadie missar många barn med dessa 

funktionsnedsättningar och deras diagnoser ställs senare under skolgången. Vilket gör att 

dessa barn hamnar efter i skolan, mer än nödvändigt.  

Läraren måste kunna upptäcka brister i barnen exekutiva funktioner för att på så vis kunna 

anpassa skolan efter dessa barn. Socialstyrelsen (2002) skriver att om skolmiljön inte anpassas 

efter barnens förutsättningar kan detta vara en riskfaktor för att förstärka problematiken för 

barn med ADHD. Lärarna måste veta var de ska vända sig för ökad kunskap och kompetens 

när det gäller hantering och bemötande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättnigar.  

6.6 Skolans ämnen 

Praktiska ämnen är inte alltid lösningen för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. För vissa kan hoppen mellan praktiska och teoretiska ämnen vara 

jobbiga. Att behöva arbeta tillsammans med klasskompisar komplicerar lektionerna, 
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framförallt för barn med Aspergers syndrom. De vet inte hur de ska bete sig för att passa in 

och blir situationen för jobbig låser de sig. 

Några av de ungdomar jag intervjuat har haft lättare för praktiska ämnen, de har behövt dessa 

ämnen för att klara av resterande ämnen i skolan. En lösning för dessa barn är att få in mer 

praktiska delar även i resterande ämnen, för att göra lärande roligt för alla. Detta betyder att 

lärare måste ha rätt kunskap för att inkludera alla elever i de praktiska delarna. Att kunna 

anpassa dessa delar på så vis att alla ska kunna delta. Ahlqvist & Ekstrand (2006) skriver att 

skolans mål är att alla elever ska få lika mycket kunskap men detta betyder inte att 

undervisningen ska vara lika för alla elever. Då betyder det att en lärare ska kunna anpassa 

undervisningen. Utvecklingen i lärarutbildningen måste gå framåt, i samma takt som 

diagnostiseringen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. En ökad kunskap gör det 

möjligt att utreda barn med dessa diagnoser i god tid så de slipper leva med en 

funktionsnedsättning och inte få rätt stöd och hjälp som de behöver.  

Något som "Johanna" sa var att hoppen mellan ämnen är problematiska, något även 

Skolverket (2009) belyser. Att ta bort de ämnen som är problematiska kan öka motivationen i 

de ämnen som skolan väljer att barnen ska fullfölja. Detta är dock inte en möjlighet i alla 

skolor i Svergie.  

Motivation hos barn med Aspergers syndrom är något som ofta sviker. Att göra ändringar för 

att öka motivationen kan hjälpa många barn. Och just idrott och hälsa är ett ämne barn med 

framförallt Aspergers syndrom har problem med. Att bli tillsagd att sitta stilla för sig själv en 

timme till att byta om och interagera med andra barn blir för stor påfrestning skriver 

Skolverket (2009).  

 

6.7 Föräldrarna 

Föräldrarna är oftast de som glöms bort i utredningarna på deras barn. Något som gör det 

svårt för barnet att få en trygg anknytning till sina föräldrar och hemmiljön. Detta är något 

Socialstyrelsen (2002) tar upp sin text om ADHD hos barn och vuxna. Symtomen som 

utvecklas hos barn med ADHD kan minskas och ibland försvinna totalt genom att de har 

trygg anknytning till någon. Att dessutom ha en trygg anknytning redan i tidig ålder gör att 

många symtom aldrig kommer märkas av. Det är även föräldrarna som kommer att ta beslutet 

om barnet ska utredas för ADHD eller inte. Oftast är det föräldrar och lärare som hjälper 

barnet mest och båda parter måste vara överrens. Föräldrar och lärare måste ofta tillsammans 

ta del av utredningen och hjälpas åt att få en bra skolmiljö för barnet, skriver Socialstyrelsen 

(2002). Ett samarbete mellan skola och hem är viktigt för att få barnet att ha bra rutiner och 

någon som hjälper barnet att hålla en jämn utvecklingstakt (se även Porter et al, 2013). 

Socialstyrelsen (2011) tar upp att personer som lever med ADHD måste få hjälp att få struktur 

i vardagen. Något som kan vara problematiskt om föräldrarna och lärare inte vet hur de ska 

hjälpa till att strukturera barnets vardag. Struktur i vardagen är tillräckligt svårt att få till för 

barn som lever utan en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Det har tagits upp i denna studie att lärare behöver har rätt utbildning för att kunna hantera 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men det som blir bortglömt är att 
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föräldrarna måste få ta del av hur problem och hinder ska hanteras med barnet. Att hjälpa 

föräldrarna är enligt Socialstyrelsen (2002) viktigt för att föräldrarna ska slippa en känsla av 

inkompetens när det kommer till att hantera sitt eget barn.  

I Socialstyrelsens text från 2012 "Barn med autism, Aspergers syndrom och andra 

autismspektrumtillstånd" står det att föräldrar och familj till barn som diagnostiseras med 

Aspergers syndrom behöver mycket stöd och ökad kunskap om funktionsnedsättningen och 

en utbildning när det kommer till att bemöta och hantera barnet. Men de får även en chans att 

möta andra i samma sits, något om verkar vara till stor hjälp. Detta är något några av de 

föräldrar som intervjuades i denna studie tog upp. Att kunna rådfråga andra i samma sits hade 

kunnat underlätta många situationer.   
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7 SLUTSATS 
Barn och ungdomar som lever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har rätt att få 

extra stöd. Beslutet om vem som är i behov av extra stöd borde vara lärares och föräldrars. En 

person som sitter på ett kontor och arbetar för kommunen ser inte dessa personer dagligen. En 

person som inte är med barnet som utvärderas för extra stöd kan inte se själv hur stora hinder 

detta barn lever med. Utan får förlita sig på vad som står i papper och utsagor från andra. Det 

gör att föräldrar och lärare är viktiga för att rätt diagnos ska ställas. Alltså kan lärares 

kompetens och utbildning angående neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vara avgörande 

i många fall. 

 

De 6 personer som intervjuats som lever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 

alla varit eniga om att deras skolgång sett annorlunda ut om de jämför med sina jämnåriga 

kompisar och sina syskon. Att de fått stöd i skolan har inte alltid räckt till, och att ha tillgång 

till extra stöd har varit nödvändigt. Att få genomgå skolan utan extra stöd blir svårt och att 

klara skolan med bra betyg känns många gånger som en omöjlighet. Informanterna tyckte att 

en sak som kan förbättras är att få in mer praktiska övningar i alla ämnen, framförallt för att 

göra inlärningen enklare för barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (se även diskussion i Brodin, 2011). Och för att hoppen mellan 

teoretiska och praktiska ämnen ska minska. Dessa hopp har visat sig vara stora problem för 

barn med Aspergers syndrom. 

 

Föräldrarna som genomfört intervjuerna har haft en känsla av att de många gånger glöms bort, 

att deras kunskaper inte lyfts fram. Att det är föräldrarna själva som många gånger måste ta ett 

eget initiativ till höjd kunskap. Eftersom de självklart vill hjälpa sina barn så mycket som 

möjligt och att de vill att hemmet ska vara den plats där deras barn ska känna sig trygga och 

stöttade. Föräldrarna och lärarna ska tillsammans hjälpa de barn som lever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att klara av hinder och problem. Det kräver att både 

föräldrar och lärare vet hur de ska hantera dessa hinder. Det är i linje med internationella 

studier har visat att föräldrarnas kunskap och förståelse för deras barn är viktig (se 

diskussioner i Porter et al, 2013). 

 

Min studie visar att lärare som arbetar på låg- och mellanstadiet kan behöva få mer utbildning 

när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eftersom de bör kunna hantera barn 

med dessa diagnoser, speciellt eftersom alla faktiskt inte har rätt till en stödperson eller en 

plats i en annan klass. Mer kunskap hos de flesta låg- och mellanstadielärare kan rädda många 

barn som lever med ADHD, Aspergers syndrom eller ADD. Eftersom skolan ska vara 

anpassad för alla (SOU, 2002:121, sid 324) bör en bättre kunskap om dessa diagnoser vara ett 

måste. Idag finns det klara riktlinjer för hur vi ska hantera människor med andra handikapp, 

det ska finnas handikapp toaletter, blinda och döva går i egna skolor. Varför har 

neuropsykiatriska funktionshinder blivit så svåra att hantera? Kan det vara för att de problem 

som finns i hjärnan är svårare att förstå? Hur ska vi lösa det? 
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7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Det behövs fortsatt forskning inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Anledningen till detta är att dessa diagnoser blir allt vanligare och det krävs redan idag mer 

kunskap om dem. En ökad kunskap ger en ökad förståelse något som jag uppfattat vara 

väldigt viktigt framförallt för de personer som lever med ADHD och Aspergers syndrom. De 

kan slippa förklara varför de reagerar och agerar på ett visst sätt i många situationer. Hjörne & 

Säljös (2009) mål att skolan ska vara en plats för alla är ännu inte uppnått. Något som borde 

eftersträvas. Lärare har inte den kompetens som krävs för att arbete med barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar idag och detta borde vara något alla lärare bör ha. 

Som Léonarde & Tossavainen (2011) skriver så får lärare inte lära sig om dessa diagnoser i 

sin utbildning. Men något som lärare bör kunna är att anpassa utbildningen efter olika 

individer. Hur ska de klara det om de inte har kunskapen om de diagnoser många barn lever 

med idag?  

Jag hoppas att det jag kommit fram till i min studie kan vara en hjälp på vägen till en ökad 

medvetenhet och en ökad kunskap hos fler lärare idag. En förhoppning är att fortsatt forskning 

kan utveckla olika sätt för barn med dessa funktionsnedsättningar att klara av skolan, få ett 

självförtroende och ett lugn i sig själva. Något jag tror skulle vara en viktig forskningsfråga är 

hur det kan möjliggöras att få in mer praktiska delar i barnens utbildningar idag. Ett arbetssätt 

jag tror gynnar många barn med neuropsykiatriska funktionssättningar. En forskning jag själv 

är intresserad av är hur sällskapsdjur kan hjälpa dessa barn. Kan de utveckla barnens 

självförtroende, lugn och kanske även sociala interaktion. Egenskaper som brukar brista hos 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
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BILAGA 1- INFORMATIONSBREV 
 

 

Till deltagande i min forskning – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – hinder eller 

möjlighet i skolan? 

Hej! 

Jag är student vid Umeå universitet och ska denna termin göra ett eget forskningsarbete. Jag 

har val att inrikta mig på barn och unga med funktionshinder/funktionsnedsättningar, syftet är 

att få mer kunskap om hur barn med synliga eller osynliga 

funktionshinder/funktionsnedsättningar har det i sitt studieliv. För att detta ska vara möjligt 

för mig måste jag öka min kunskap när det kommer till att leva med ett 

funktionshinder/funktionsnedsättning och tycker inte att jag får alla de svar jag vill ha genom 

den forskning som redan existerar.  

Att leva med funktionshinder/funktionsnedsättningar kan bara de som har fått en diagnos och 

aldrig kommer ifrån det förstå, jag vill försöka förstå så gott som det går för att kunna 

förbättra för just Dig.  

Att arbeta med en person med funktionshinder/funktionsnedsättning kräver mycket men ger 

väldigt mycket tillbaka. Jag vill veta hur jag kan förbättra ditt arbete för Dig.  

Som förälder till ett barn med funktionshinder/funktionsnedsättning har du andra funderingar 

och tankar än du hade haft om ditt barn kunde smälta in som en i mängden i alla situationer. 

Jag vill veta hur jag kan hjälpa dig att underlätta för ditt barn i vardagen och i studierna.  

Intervjuerna kommer ske individuellt och det du säger till mig kommer inte kunna kopplas 

ihop med dig på något sätt. Känner du dig obekväm kan du när som helst avbryta din 

medverkan.  

Vid eventuella frågor kan du kontakta mig eller min handledare på Pedagogiska institutionen 

på Umeå Universitet.  

Tack på förhand för att du väljer att hjälpa mig i min forskning! 

Susanna Emilsson 

Student på Samhällsvetarprogrammet, med pedagogik som inriktning. 

Telefon: 0705-15 15 53 

E-mail: sussi1989@hotmail.com 

 

Ron Mahieu 

Handledare på pedagogiska institutionen på Umeå Universitet 

Telefon: 090-786 70 06 

E-mail: ron.mahieu@pedag.umu.se 



 

BILAGA 2 - INTERVJU UNDERLAG 
Unga vuxna med funktionshinder: 

Ålder, Kön och funktionsnedsättning kommer jag fråga om först. 

 

Hur ser familjen ut, har du båda föräldrarna på samma ställe  eller är de skilda? Har du 

syskon? Hur många? Hur när är ni? 

 

Hur ser din umgängeskrets ut? Har du många kompisar eller ett litet antal? Blir du behandlad 

lika av alla i din klass eller är det endast några få som du är dig själv med?  

 

Får du extra hjälp i skolan? Stödperson? Om du har stödperson, behandlar lärarna dig 

annorlunda än andra klasskamrater? Eller känner du att din stödperson inte gör att du blir 

behandlad annorlunda? 

Har du/har du haft några favoritämnen i skolan? Några där betygen varit bättre än andra eller 

som helt enkelt bara varit roliga? 

 

Har du bra stöd hemifrån? Hjälper båda dina föräldrar dig med de svårigheter du har? Syskon 

som hjälper? Får du och dina syskon (om syskon finns) samma behandling hemma och 

samma tid med föräldrar? 

 

Lärare: 

Ålder, Kön och funktionsnedsättning kommer jag fråga om först. 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Känner du att du har tillräcklig utbildning för att utbilda och utveckla barn med 

funktionshinder/funktionsnedsättningar?  

 

Har du ett tillräckligt bra tålamod och lugn för att du ska klara av större hinder i ditt arbete?  

 

Om du har ett barn med funktionshinder/funktionsnedsättning, hur behandlar du detta barn? 

Klarar du av att ge detta barn lite extra hjälp eller anser du att stödpersonen ska ”ta över” 

utbildningen av detta barn? 

 

Får alla barn samma tid och hjälp av dig? 

Känner du att du får hjälp av skolan att utveckla dig och ge dig mer kunskap om de olika 

funktionshinder/funktionsnedsättningar som är ”vanliga” bland barn idag? 

 

Föräldrar: 

Ålder, Kön och funktionsnedsättning kommer jag fråga om först. 

Antal barn? (hur många med funktionshinder/funktionsnedsättningar?) 

 

Du har barn som idag kräver mer stöd i skolan och även i vardagslivet, hur känner du att du 

klarar av att hjälpa ditt barn? 

Behöver ni mer stöd från kommun och skola än den hjälp ni får idag?  

 

Känner du att du kan ge alla dina barn (om du har fler barn) samma kvalitetstid eller kräver ett 

barn mer tid?  

 



 

De läxor som kommer hem, är det stora hinder för dina barn eller är de snarare hjälpmedel för 

att de ska vara förberedda för kommande skoldagar? 

 

Lärare i dina barns skola, känner du att de är välutbildade och att de ger dina barn rätt 

förutsättningar i sin skolgång 

 

 

 

Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.pedag.umu.se 


