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Abstract 
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The purpose of our study was to identify and present experiences encountered by parents with a 

child with diagnosis. Those narratives are made open for the public.  

Data has been collected through ten interviews with parents having children with a diagnosis. 

These interviews have also been complemented by interviews with one child and one youth. 

The parents and the children who have been interviewed, all have their own stories and 

experiences of how it is to live with a diagnosis in the family and for all families there are 

different diagnosis. Some of the families have had the diagnosis confirmed, and some are living 

with overlapping diagnosis, everything dependent on the symptoms picture of the child.  

A qualitative research method has been used using semi structured interviews. The interviews 

have been analysed using a narrative method, which in our case resulted in nine different 

stories. The narrative way of doing analysis in this study has been chosen, as the purpose of the 

study has been to make the different narratives public. The narratives are tied to the following 

theories: normality, stigmatization, categorization and economic motives.  

This study concludes, based on the family interviews, that there is no strong correlation to 

support any firm conclusion due to different experienced in all cases. However, one result 

which is evident in all cases is that the families are continuously struggling to get help in 

school, to get special support from society.  
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Förord 

 

Arbetet med denna uppsats har varit mycket lärorik. Det har varit ett intensivt och tidskrävande 

arbete vilket har lett till att våra familjer och vår omgivning placerats i andra hand. Vi vill 

därför tacka dessa personer som trots allt stöttat oss och hela tiden funnits vid vår sida. Vi vill 

också tacka våra intervjupersoner som delat med sig av sina unika berättelser om hur det är att 

leva med ett barn med en diagnos, utan er hade arbetet inte gått att genomföra. Avslutningsvis 

tackar vi varandra för ett gott samarbete. 

 

Ann-Charlotte Nord & Ida la Fleur 

Kristianstad 2011-05-29 
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1 Inledning 

 

Det pågår i dagens samhälle en het debatt angående olika perspektiv på diagnoser som rör 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vilka konsekvenser kommer diagnoserna få för de 

som diagnostiseras och deras anhöriga? 

I en artikel från Lärarnas Nyheter (Nöjd 2010) framkommer att antalet neuropsykiatriska 

diagnoser ökat kraftigt de senaste åren, med hänvisning till Socialstyrelsens patientregister. 

Frågan kan ställas om vi är för frikostiga med att diagnostisera barnen? I samma artikel 

refererar Maria Nöjd till Gunnar Åsén som är projektledare för skolverkets utvärderingar. Han 

talar om att det starka sambandet mellan diagnos och stödinsatser kan innebära en stor risk för 

överdiagnostisering. Samtidigt uttalar Gunilla Gerland, författare inom ämnet, att hon tror det 

ökade antalet diagnoser kan bero på att kännedomen om problemen ökat och att kriterierna har 

breddats. Hon ser ingen stor risk för överdiagnostisering (Nöjd 2010). 

Våra personliga erfarenheter av barn och ungdomar med olika diagnoser av neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är vad som lett oss fram till detta ämne. Vi har båda två kommit i 

kontakt med personer med dessa svårigheter, denna problematik, en av oss genom sitt 

kontaktnät och den andre genom sitt yrke som personlig assistent. 

Vi ville höra hur föräldrar själva förhåller sig till diagnosen som ställts på deras barn och lyssna 

till deras egna berättelser om hur det är att leva med en diagnos i familjen. I detta arbete har vi 

haft en strävan att utforska hur det kan vara att vara förälder till ett barn med en 

funktionsnedsättning, utifrån föräldrarnas erfarenheter. Vi ville också förmedla detta till 

omvärlden, för att andra skall få chansen att höra hur det är att leva med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning i familjen. 

Vår förförståelse var att familjers livssituation är krävande när det i familjen förekommer en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi utgick ifrån att barnet och dess föräldrar är i behov 

av stöd och hjälp från sin omgivning och i skolan, som i många fall inte räcker till och ibland 

saknas helt. Vi ställde oss frågande till föräldrarnas mottagande av en diagnos och huruvida en 

diagnos påverkar familjens livssituation. 
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2 Syfte och undersökningsfrågor 

I detta avsnitt presenterar vi syftet med vårt arbete och de undersökningsfrågor vi utgått ifrån 

för att uppnå syftet. 

 

2.1 Syfte 

Vårt syfte med denna studie har varit att lyfta fram föräldrars berättelse om deras upplevelser 

av att leva med ett barn som fått en diagnos ställd för sin neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning. Detta gjorde vi för att själva få en insikt över hur en diagnos påverkar ett 

barn och dess familj, med en tanke om att också kunna förmedla detta vidare i denna uppsats. 

 

2.2 Undersökningsfrågor 

Vi lyssnade till och utforskade vad som berättades om följande: 

 På vems initiativ ställdes diagnosen/erna? 

 Vilken inställning har familjen till diagnosen/erna? 

 Vad har diagnosen/erna medfört, fördelar/nackdelar? 

 Hur har diagnosen/erna påverkat den unge i/med 

- Familjen? 

- Skolan? 

- Vänner? 

- Fritidsaktiviteter? 

 Vad har föräldern för framtidsvision för sitt barn? 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis presentera begreppet koncentrationssvårigheter då det 

är ett av symtomen som kan uppvisas av barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Sedan 

kommer vi kortfattat beskriva de diagnoser vi kommit i kontakt med och vidare vad det innebär 

att leva med dem. 

 

3.1 Barn med koncentrationssvårigheter 

”Hjärnan fungerar ungefär som en skola, förklarar doktorn, med en vaktmästare som håller 

ordning på alla saker i hyllor i olika förråd. 

- Min vaktmästare vilar”, svarar Dennis. (Bengtner & Iwarson 2000, s.30) 

Alla har vi väl hört talas om de så kallade ”bokstavsbarnen”, barnen som inte är riktigt som 

andra barn. Barnen som framför allt har svårt för att koncentrera sig i skolan, som har svårt för 

att sitta still och som ofta stör på lektionerna. Barn med dessa svårigheter för att koncentrera sig 

uppfattas ofta som otyglade eller ouppfostrade (Kadesjö 2007, s.13-14). 

För att reda ut problematiken som dessa barn ställs inför behöver vi veta vad det innebär att 

vara koncentrerad och vad koncentrationssvårigheter egentligen står för. En god 

koncentrationsförmåga innebär främst att kunna ta in alla de intryck som omvärlden dagligen 

ger oss och med hjälp av sina sinnen sedan registrera intrycken och utesluta ovidkommande 

intryck (Kadesjö 2007, s.15). Ett barn med koncentrationssvårigheter har på grund av 

avsaknaden av koncentrationsförmåga svårt att få ett sammanhang i dess upplevelser och 

tröttnar på så sätt fort på uppgifter och aktiviteter. Det i sin tur kan leda till svårigheter att 

behålla nära relationer med vänner (Kadesjö 2007, s.13). De typiska problem som anses 

primära hos barn med koncentrationssvårigheter är uppmärksamhetsstörning, impulsivitet, 

svårigheter med att finna en lämplig aktivitetsnivå och svårigheter med att uppfatta och följa 

instruktioner och regler (Kadesjö 2007, s.25). Barn med koncentrationssvårigheter har ofta 

andra problem så som avvikande motorik, perceptionssvårigheter, språkstörningar och brister i 
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sina intellektuella funktioner (Kadesjö 2007, s.98). Vi har valt att ta upp detta avsnitt då dessa 

symtom tyder på de diagnoser vi i studien kommer att beröra. 

 

3.2 Diagnoser 

I vår undersökning har vi både mött föräldrar till barn som fått en diagnos ställd men också 

föräldrar till barn med överlappande diagnoser. Att leva med flera diagnoser samtidigt kallas 

komorbiditet och betyder samsjuklighet (Autismforum 2008, nr.1). 

På grund av det blandade urvalet av diagnoser går det inte att generalisera vårt material och 

därför kommer vi i detta avsnitt beskriva kortfattat vad de olika neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningarna innebär. 

Aspergers syndrom - innebär stora svårigheter med social kommunikation, snäva intressen, 

tvingande behov av att införa rutiner samt bristande tal och språkförmåga (Kadesjö 2007, 

s.129). 

Autism - innebär en begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation, social interaktion 

och beteenderepertoar (Kadesjö 2007, s.125). 

Autismspektrum - är en gemensam betäckning för Autism, Aspergers syndrom, Autismliknande 

tillstånd och Autistiska drag (Västerbro 2011). Barn med svårigheter inom Autismspektrum har 

tre problemområden gemensamt: nedsatt förmåga till ömsesidig social interaktion, nedsatt 

förmåga att kommunicera och omfattande begränsningar i beteenden, intressen, lek och andra 

aktiviteter (Kadesjö 2007, s.126). 

ADD (Attention Deficit Disorder) - är den äldre termen av ADHD (Winkler 2008). 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - utmärkande för barn med ADHD är främst 

svårigheter så som uppmärksamhetsstörning och bristande impulshämning (Duvner 1997, s.62). 

Den engelska benämningen översätts i svenskan till ”uppmärksamhetsstörning med 

överaktivitet” (Socialstyrelsen 2004, s.10). 
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DCD (Developmental Coordination Disorder) - innebär svårigheter med motorik eller 

varseblivningsproblem (Gillberg 2005, s.20) 

DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) - innebär svårigheter i fråga om 

aktivitetskontroll/avledbarhet och uppmärksamhet, motorikkontroll och perception. Diagnosen 

lanserades av den svenska psykiatrikern Christopher Gillberg. Diagnosen ersatte den tidigare 

MDB (Minimal Brain Dysfunction) som förut användes i Sverige, men som avskaffades 1990. 

Diagnosen DAMP kan likställas med det internationella begreppet ADHD, men personer med 

DAMP har också problem med motorik och perception. DAMP är i stort sett liktydig med en 

kombination av ADHD och DCD (Gillberg 2005, ss.21-22). 

 

3.3 Att leva med Aspergers syndrom/Autism 

Det är viktigt att komma ihåg att livet med en diagnos ser väldigt olika ut från person till 

person. Oavsett om man har en eller flera diagnoser är det lika stor skillnad för de med ett 

funktionshinder som det är mellan andra människor. Att leva med de ovan två nämnda 

diagnoserna påverkar livet mycket, både för den som själv har en diagnos men också 

omgivningen blir påverkad (Autismforum 2008, nr.2) 

På grund av begränsningar i den sociala förmågan och barnens ofta lite udda beteende leder det 

ibland till svårigheter att kommunicera och samspela med andra människor. Kamratrelationer 

blir ibland lidande, vilket kan leda till isolering och utanförskap för dessa barn (Autismforum 

2007). 

Som förälder till ett barn med autism eller autismliknande tillstånd stöter man på mer 

problematik än vad andra föräldrar stöter på. Anpassning är det mest utmärkande för föräldrar i 

dessa situationer. Föräldrarna behöver ofta anpassa sitt liv och sin tillvaro efter barnet då ett 

barn med denna eller dessa diagnoser är i behov av stöd och anpassning i såväl hemmet som i 

förskola och skola (Autismforum 2007). 

”Förr ansågs det självklart att man skulle ”lämna bort” ett barn med mycket 

störande beteende, för barnets bästa, annars var man självisk. Idag är det tvärtom. 
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Många undrar vad man är för förälder om man inte klarar att ta hand om sitt eget 

barn.” (Beckman 2009 nr.1) 

Vardagen kräver mycket träning, man brukar tala om ”de tusen gångernas pedagogik” 

(Beckman 2008). Det som i vanliga fall ses som självklarheter, som att knyta skorna eller dra 

på skjortan rätt, måste övas och tragglas mycket mer med dessa barn och scheman görs ofta för 

att barnen lättare ska få struktur på vardagen. Föräldrarna ställs på så vis inför ett vardagligt 

problem, att inte tappa ork och lust. Det egentligen allra viktigaste för en förälder till ett barn 

med diagnoser inom Autismspektrumet är kommunikationen. Kommunikationen med andra i 

barnets omgivning, så som personal i skolan men också med barnet själv. Detta för att göra 

omgivningen medvetna om vad som händer och sker i barnets liv. Att till exempel berätta för 

personal på skolan hur morgonen sett ut för barnet, för att de på så sätt lättare skall kunna 

handskas med barnet utifrån det humör barnet är på. Likaså efter skolan följa upp och 

kommunicera med barnet om hur skoldagen varit. Ett bra och roligt sätt för kommunikation kan 

vara att använda sig av bilder, på så sätt övar barnet också upp minnesträning. Allt detta tar 

mycket tid för dessa föräldrar men är av yttersta vikt för att vardagen skall fungera (Beckman 

2008). 

En av de mest utmärkande skillnaderna mellan att ha ett barn med autismspekra och att ha ett 

friskt barn kan vara det livslånga beroendet av stöd och hjälp. Ett barn med dessa svårigheter 

slutar inte vara beroende av sina föräldrar då det växer upp och det kan vara smärtsamt att leva 

med som förälder. De flesta personer som lever med denna neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning flyttar hemifrån i vuxen ålder men ofta tar föräldrarna på sig ansvaret att 

deras barns vardag skall fungera som den tidigare gjort. Det blir på så sätt ett livslångt 

föräldraskap. För att få det att fungera är det bra att barnet redan i tidig ålder vänjer sig vid att 

umgås med andra människor, både för barnets men också förälderns bästa. På så vis blir barnet 

i framtiden inte främmande för nya människor och föräldrarna har möjligheten till lite egen tid 

(Klasén-McGrath 2009). 
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3.4 Att leva med ADHD/DAMP 

Som förälder till ett barn som får diagnosen ADHD kan det kännas omtumlande. Vetskap om 

diagnosens innebörd, vilken hjälp som finns att tillgå och att barnet inte är ensam om att ha 

ADHD är bitar som kan underlätta bearbetningen. På så vis kan vetskapen bli en vändpunkt och 

fokus kan läggas på vilken typ av behandling, utbildning och utveckling som kan underlätta det 

vardagliga och livet i övrigt för alla inblandade (Neuronätet 2011, nr. 2). 

I många sammanhang måste man som förälder vara den som förebygger och stöttar sitt barn 

efter barnets förutsättningar. Som förälder kan man hjälpa till att utveckla barnets starka sidor 

och prata med barnet om de svårigheter som finns och hur man tillsammans kan arbeta med 

det. Till hjälpmedelcentralen kan man vända sig för att på information om de produkter och 

tekniska hjälpmedel som kan underlätta det vardagliga livet (Neuronätet 2011, nr. 2). 

I förskolan och i skolan är det inte ovanligt att barn med ADHD har svårigheter att klara de 

krav som ställs på dem. Barnet kan ha problematik med koncentrationen och förmågan att sitta 

still och lyssna och det krävs en individuellt anpassad pedagogik med mycket stöd. Mycket 

hänger på den enskilde lärarens förståelse och intresse för barnets problematik men också vilka 

resurser som förskolan/skolan är beredd att ställa till förfogande. Planering i barnets 

undervisning görs i åtgärdsprogram som kan krävas på förälders begäran om skolan inte själv 

föreslår det. Åtgärdsprogrammet fungerar som en planering på barnets undervisningsform 

(Neuronätet 2011, nr. 2). 

På fritiden och tillsammans med vänner kan det uppstå problematik då barn med ADHD gärna 

vill vara i händelsernas centrum. Impulsiviteten och överaktiviteten leder inte sällan till att 

barnet kastar sig in i nya lekar såväl som att de lika fort byter till en annan aktivitet och det är 

inte säkert att vännerna är med på noterna. Vännernas besvikelse kan leda till att barnet med 

ADHD blir både ledsen och arg och vuxenstöd i dessa situationer kan vara ett måste just för att 

kunna ge en förklaring till situationens uppståndelse. Barn och unga med ADHD dras ofta med 

eller uppmuntras av andra barn/ungdomar som utnyttjar deras svagheter till att hitta på bus. 

Som vuxen är det viktigt att fånga upp dessa situationer som annars kan få tråkiga följder 

(Neuronätet 2011, nr. 2). 
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Att ha ADHD innebär svårigheter som kan vara svåra att förstå och hantera som förälder. 

Genom specifikt inriktad föräldrautbildning på ADHD så kan familjen få en effektiv hjälp. Om 

inga stödåtgärder fungerar så är medicinering en möjlighet (Neuronätet 2011, nr. 2). 

 

3.5 En diagnos i familjen 

Familjer där ett barn har någon neuropsykiatrisk svårighet påverkas naturligtvis av dennes 

funktionshinder och svårigheter. Det ställs extra stora krav på familjemedlemmarna som 

periodvis kan utsättas för påfrestningar. Många föräldrar upplever att de får kämpa mot olika 

myndigheter och känner sig ofta missförstådda och misstänkliggjorda samt att de ständigt oroas 

av hur det skall gå för deras barn. Barnets beteende och den ständiga kampen kan tära på 

föräldrarna och skilsmässofrekvensen är hög i familjer där dessa funktionsnedsättningar finns. 

Ett barn med en neuropsykologisk svårighet kräver mycket uppmärksamhet och uthållighet av 

sina familjemedlemmar för att kunna ha en dräglig vardag. Deras självkänsla är labil och är 

med det beroende av omgivningens uppmuntran och tålamod. Negativa reaktioner förvärrar 

situationen för dels barnen och dels deras föräldrar. Familjen kan uppfattas som slapphänta 

eller alltför kontrollerande av sin omgivning och kan få negativa reaktioner som förvärrar 

situationen för många familjer. Det upplevs inte vara lätt att vara förälder till ett barn med 

neuropsykologiska svårigheter. Omgivningen kan uppfatta föräldrarna till dessa barn som 

överbeskyddande eller att barnen är ouppfostrade. I dessa barns problematik ingår det att vara 

impulsiv, överaktiv, okoncentrerad, distanslös. De upplever kanske inte smärta på samma sätt 

som andra gör och har svårt att tolka sociala signaler. I och med detta så utsätter de sig själva 

för större risker. Därför kan det vara nödvändigt för föräldern att ha ständig uppsikt på sitt barn 

så att olyckan inte är framme (Neuronätet 2011, nr. 1). 

Om barnet växer upp i en familj med psykosociala problem är sannolikheten stor att barnet får 

större svårigheter som vuxen. Som barn i en sådan familj ökar risken för att barnet inte får sina 

behov tillgodosedda av familjen och barnet riskerar att råka ut för ständiga misslyckanden, 

klagomål, mobbing och utstötning av både familjen och av jämnåriga i omgivningen och i 

skolan (Neuronätet 2011, nr. 1). 



10 

 

3.6 Familjens roll 

Gillberg talar i sin bok Ett barn i varje klass (2005) om den betydelsefulla roll familjen har för 

ett barn med ADHD/DAMP. Gillberg utvecklar sitt utlåtande än mer och beskriver att det inte 

endast gäller barn med de nämnda diagnoserna, utan att det står för alla människor. Han menar 

att en välfungerande familj har stor betydelse för utvecklingen av psykisk hälsa (ss.133-134). 

”Tidigare studier visar att barn med ADHD/DAMP och deras föräldrar påverkar 

varandra på ett komplext sätt.” (Gillberg 2005, s.134) 

Så länge ett barn inte fått en diagnos kan det vara svårt för föräldrar och syskon till barnet att 

förstå barnets grundläggande svårigheter. På så vis kan familjen uppleva det som att barnet 

skapar problem och den övriga familjens attityd kan då bli negativ. Negativa ord och negativt 

tjat leder till ökande sociala beteendestörningar hos barnet med en diagnos och en ond cirkel är 

därmed igång. Om barnets svårigheter blir värre leder det till att den övriga familjen bli mer 

frustrerad och det kan på så sätt komma att påverka även den mest kärlekfulla familj negativt. 

Då risken är stor att denna onda cirkel startar före skolåldern belyser Gillberg vikten av att 

familjen skall få hjälp att förstå sitt barns grundläggande svårigheter (Gillberg 2005, s.134). 

 

3.7 Skolans roll 

På samma sätt som föräldrarna kan en ”ovetande” skola ha en negativ inverkan på ett barn med 

en diagnos. Utan kunskap från personal och vänner kan barnet bli utsatt för mobbning. För vem 

vill lära ett barn som inte är mottaglig? Vem vill leka med ett barn som är ”jobbigt”? 

Okunskapen kan innebära att lärare och skolkamrater tycker att barnet ska ta sig i kragen och 

arbeta bort sitt avvikande beteende. Genom att missförstå barnets svårigheter kan skolan 

komma att bidra till försämrat självförtroende hos barnet, vilket i sin tur kan leda till depression 

(Gillberg 2005, s.135). 
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3.8 Fördelar och nackdelar med en diagnos 

I frågan om det är en fördel eller nackdel för barnet att en diagnos ställs finns många olika 

riktningar som debatteras av fackfolk och i media. Några av dessa riktningar har vi tänkt 

presentera i detta avsnitt. 

Gunilla Hallerstedt (2006) använder i sin bok Diagnosens makt, ett citat från en rapport från 

Statens Instutionsstyrelse (2002): 

”Vissa hävdar att vi bör diagnosticera alla barn som visar störningar av olika slag 

och fastställa vad de har för typ av störningar för att kunna ge dem rätt 

behandling. Andra menar att vi skall undvika att diagnosticera då det leder till en 

ökad stigmatisering av barn och unga. Åter andra menar att även om vi 

diagnosticerar blir vi inte klokare i frågan om vilken behandling som skall ges.” 

(Hallerstedt 2006, s.8) 

Hallerstedt beskriver att en diagnos kan utgöra ett slags svar i sökandet efter vem man är. Hon 

beskriver att diagnosen har en egen makt, med fördelar såväl som nackdelar. Att få en diagnos 

kan innebära bekräftelse för patienten, inför omvärlden men också inför det egna jaget. 

Diagnosen kan ge möjlighet till avlastning från känslor så som skuld, ansvar och ångest och 

kan på så sätt fungera som en tröst (Hallerstedt 2006, s.21). 

Hon hänvisar i sin bok till Hjörne (2004) och Hydén (2005) som står på varsin sida i frågan om 

diagnostisering är till en fördel eller nackdel för barnet. Hjörne pekar på de konsekvenser som 

en diagnos kan medföra, nämligen en kategorisering av dessa barn och ett slags utpekande. 

Hydén talar istället gott om diagnostiseringens utveckling och menar att diagnoser fungerar 

kollektiviserande, att personer med samma diagnos sluter sig samman till en social gemenskap. 

Han förklarar att det inte är något konstigt, då en människa hellre identifierar sig med en 

diagnos än att inte kunna identifiera sig alls (Hallerstedt 2006, s.21). 

Likaså Socialstyrelsen (2004) beskriver att en diagnos oftast på sikt är en fördel för både barnet 

såväl som dess föräldrar. Efter att en diagnos ställts kan barnet få lättare för att förstå sig själv, 

sina känslor, sitt beteende och sitt agerande. En diagnos medför också en förståelse för 
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föräldrar till dessa barn, genom information om vad denna sjukdom faktiskt innebär för barnet 

(Socialstyrelsen 2004, s.8). 

I sin bok Hjärnspöken hänvisar Eva Kärfve (2000) till barnpsykiatern Tove Duvner som i sin 

tur beskriver att en diagnos har en stämplande effekt. 

”Att beskrivas som en person som har ett allvarligt fel på hjärnan innebär kort och 

gott social död” (Kärfve 2000, ss.92-93). 

Hallerstedt beskriver i sin bok de delade meningar som finns inom läkaryrket och dess kår. En 

del läkare, så som bland andra Gillberg i spetsen, menar att dessa grupper av barn med 

svårigheter i skolan på grund av deras neuropsykiatriska funktionshinder bör diagnostiseras. 

Andra läkare ställer sig kluvna till en diagnostisering av dessa barn, men påpekar också att utan 

en diagnos finns ingen möjlighet till samhällsstöd eller extra resurser i skolan (Hallerstedt 

2006, s.16) 

Hallerstedt refererar också till Tideman (2000) som i sin avhandling analyserar den ökande 

särskoleinskrivningen och beskriver ökningen som en framväxt av ekonomiska nedskärningar i 

skolan och uppsvinget av biologiska förklaringar till individers avvikelser. Med detta sagt 

menar Tideman att istället för att uppmärksamma skolans brister förklaras problemen genom 

biologiska förklaringar till barnens svårigheter i skolan. Problematiken läggs inte på 

samhällsnivå utan på en individnivå (Hallerstedt 2006, s.16). 

Föräldrars egna upplevelser av hur det känns efter att en diagnos ställts beskrivs tydligt på 

Autismforum. Där beskrivs lättnaden av att barnens svårigheter kan betecknas med en diagnos 

då det mestadels är före diagnosen de flesta problem finns. Föräldrarna förklarar att det är 

symtomen som är grunden till stämpling, mobbning och utanförskap, men att man med 

diagnosen får en förklaring och därigenom också en möjlighet att bekämpa eller acceptera 

utanförskapet. Fördelarna med diagnosen är många. Att med en diagnos kunna förstå, att 

acceptera och att lättare kunna leva med sitt barns problematik och svårigheter är några. De tar 

också upp det omtalade ämnet resurser. Med en diagnos kan man svart på vitt visa upp för 

skola och andra myndigheter att man har rätt till stöd och hjälp (Beckman 2009 nr.2). 
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4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning på berättelser av föräldrars upplevelse av att leva med barn som har en 

diagnos har varit svår att finna. I en avhandling av Lindblad (2006) framkommer att det dagliga 

livet för familjer med barn med en funktionsnedsättning är väl dokumenterat inom 

internationell forskning men att det däremot är svårare att finna forskning om svenska familjers 

livssituationer då den sällan är dokumenterad i vetenskapliga studier. Den är oftare 

dokumenterad i rapporter och utvärderingar (Lindblad 2006, s.13) 

Samhället idag har gått igenom en omvandling från urbanisering och den offentliga sektorns 

expansion och ett ökat förvärvsarbete. Dessa förändringar har även påverkat de sociala 

relationerna. De faktorer som påverkar en människas förutsättningar till sociala relationer kan 

variera men en möjlig faktor till umgänge med andra människor är om den enskilde har ett 

funktionshinder (Tideman 2000, s.144). 

De sociala relationer som familjen har utanför familjekretsen är sparsam. Enligt föräldrar i en 

undersökning angav föräldrarna att deras barn saknar vänner och att barnen för det mesta är 

ensamma eller umgås med familjen. Dessa resultat visar ökade svårigheter med vänner för barn 

som har en utvecklingsstörning. Tonårsföräldrar angav att avsaknaden av vänner var den största 

problematiken för deras barn. Tideman uppger att det inte finns någon studie på icke 

utvecklingsstörda barns umgänge. För de här kamratlösa barn dominerar ensamaktiviteter så 

som att leka själv, titta på TV och film, lyssna på musik, någon har kontaktperson (Tideman 

2000, s.145). 

Vidare i undersökningen ombads föräldrarna att lyfta fram de viktigaste önskemålen för 

barnens räkning under de närmaste fem åren. Föräldrarna tog upp skolan/barnomsorg, hälsan, 

fritid, vänner samt stöd och service. Det som prioriterades högst av föräldrarna var kunnig 

personal på skolan och tillräckliga resurser. Skolans betydelse för barnets utveckling och 

sociala sammanhang betonades av många föräldrar. Många föräldrar menar att undervisningen 

kunde vara mer individanpassad än vad den är idag (Tideman 2000, s.151) 



14 

 

Att barnet ska få en nära vän med eller utan funktionshinder står högt på föräldrarnas 

önskelista. Här finns stora brister och fritiden är det framtidsområde som föräldrarna kräver 

mest utveckling på. 

Ur hälsoområdet efterlyser några föräldrar att medicinsk personal i allmänheten får bättre 

kunskap om olika funktionshinder. När det gäller stöd och service återkommer föräldrarnas 

ständiga kamp som de måste föra för att få sitt barns grundläggande behov tillgodosedda. De 

hoppas på större förståelse i framtiden av politiker och myndighetspersoner så att alla ska 

kunna leva ett drägligt liv. Tonårsföräldrarna önskade meningsfull och individanpassad 

sysselsättning och bra boende när barnen blivit vuxna (Tideman, ss.152-153). 

För att få en tydligare bild av vad det innebär att vara förälder har vi valt att presentera olika 

definitioner av föräldraskap. Vad är det som gör en människa till en förälder? I dagens samhälle 

finns många konstruktioner på hur ett föräldraskap kan se ut. I sin avhandling hänvisar 

Lindblad (2006) till Bayne och Kolers (2003) som talar om den traditionella definitionen av 

föräldraskap, där mannen bidragit med en sädescell och kvinnan med ett ägg. De ovan nämnda 

filosoferna talar också om konsten att med dagens teknik plantera ett redan befruktat ägg i 

kvinnans kropp. Det finns också fall då varken kvinnan eller mannen bidragit genetiskt eller 

fött barnet, men trots det får laglig vårdnad av barnet, så som vid till exempel en adoption. I 

alla de olika fallen blir kvinnan och mannen föräldrar. Bayne och Kolers talar om den 

känslomässiga bindningen mellan barnet och dess föräldrar och att föräldraskap är vad vi gör 

det till (Lindblad 2006, s.12). 

  ”De betonar att föräldraskap alltid innebär skyldigheter och rättigheter 

och att föräldraskap är vad vi gör det till.” (Lindblad 2006, s. 12) 

Olsson, Jansson och Norberg (1998) har undersökt vad mödrar och fäder själva ansåg att ett 

föräldraskap innebär. Studien visade att kvinnor upplever sitt mödraskap som ett stort ansvar 

för barnets vård, att de måste ta ställning till många föräldrauppgifter och att stödet de får är a 

och o för hur de upplevde sitt föräldraskap. Faderskapet handlar om att hela tiden sträva efter 

en nära kontakt med barnet och att samtidigt stödja modern. Fäderna talar också om vikten av 

att ta ett ekonomiskt och praktiskt ansvar för familjen (Lindblad 2006, s.12). 
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”Flera studier visar, att upplevelser av osäkerhet är vanliga hos föräldrar till barn 

med funktionsnedsättning.” (Lindblad 2006, s. 13) 

Nu för tiden växer allt fler barn med funktionsnedsättning upp i hemmet, i jämförelse med hur 

det tidigare såg ut. Föräldrarna är de som bär det huvudsakliga ansvaret för att ett barns 

grundläggande omvårdnad tillgodoses och att också vården som krävs för barnets 

funktionsnedsättning tillgodoses. För att underlätta för dessa föräldrar i deras föräldraskap finns 

det i lagar, författningar och allmänna råd skrivet vilka rättigheter i form av olika stöd och 

insatser föräldrarna och barnet har rätt till (Lindblad 2006, s.20) 

”I föräldrabalken (SFS 1949: 381, kapitel 6) står bland annat, att föräldrar har 

skyldighet att ge sitt barn omvårdnad och trygghet och att de ska behandla barnet 

med aktning för dess person.” (Lindblad 2006, s. 12) 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med denna del är att definiera de teorier som är centrala och som kommer att användas 

som analysredskap i resultatredovisningen (se avsnitt diskussion). De teorier som är centrala i 

denna undersökning är normalitet, stigmatisering, social kategorisering, kategorisering och 

ekonomiska motiv, då alla teorierna kan kopplas samman till de berättelser som framkommit 

under intervjuerna. 

 

5.1 Normalitet 

Magnus Tideman skriver att normaliseringsprincipen syftar till att uppnå en strävan efter det 

”normala” (Tideman 2000, s.53). I sin avhandling (2000) beskriver Tideman att personer med 

utvecklingsstörning i egenskap av samhällsmedborgare har rätt till den standard och de 

levnadsvillkor som övriga samhällsmedborgare har, det vill säga välfärdsstatens ideal om 

jämlikhet och rättvisa (Tideman 2000, s.51). Begreppet normalisering kan ses på tre olika sätt, 

nämligen: 

 Statistisk normalitet - Denna normalitet kan ses som ett tillstånd utifrån ett statistiskt 

perspektiv och bedöms utifrån medelvärde för en normalfördelningskurva. I skolan 

handlar statistisk normalitet om att skapa möjligheter för alla individer att leva ett 

normalt liv. Utgångspunkten är att ändra levnadsvillkoren i miljön, utan att ändra på 

själva individen. Det handlar om att omgivningen skall anpassa sig till den avvikande 

individen. 

 Normativ normalitet - Ses utifrån samhällets värderingar om vad som är normalt under 

en viss tidsepok. I skolans värld kan normativ normalitet ses utifrån de värderingar som 

skolan eftersträvar om vad som är normalt i samhället här och nu. 

 Individuell/medicinsk normalitet - Utgångspunkten är att se en individs avvikande 

beteende. Genom ett normaliseringsarbete behandlas individen för att få ett mer 

”normalt” beteende. Individen skall uppmärksammas om att hon eller han är ”onormal” 

och behandlas för att bli ”normal”. Normaliseringsarbetet kan ske genom behandling, 

uppfostran, belöning eller bestraffning (Tideman 2000, ss.53-54). 
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5.2 Stigmatisering 

Begreppet stigma kommer ursprungligen från antika Grekland och står för ordet 

brännmärkning (Tideman et al. 2004, s 30). Förr i tiden brännmärktes brottslingar och blev med 

det märkta för livet. Omgivningen blev varse om att det fanns en förbrytare i deras närhet då de 

blev igenkända tack vare brännmärkningen. En stigmatisering gjordes av brottslingarnas 

handling då det gav effekten, ”en gång brottsling alltid brottsling”. De ansågs fula, usla, farliga 

och blev därmed utstötta. Stigmatiseringen ledde till att brottslingarnas integritet fråntogs dem 

och att de tillades andra brister (Grünbaum 2005). 

Idag har stigmatisering börjat användas för grupper eller enskilda individer som avviker från 

samhällsmedborgarens normer (Tideman et al. 2004, s.30). 

Samhället och varje epok har sina avvikare. Det är samhället som avgör vilka som är avvikare 

och vilka som anses vara normala. Det beror på att det samhälle som anser sig vara normalt har 

ett behov av att jämföras med avvikande individer, det vill säga de som anses vara onormala. 

Detta leder i sin tur till en social stigmatisering, där de sociala avvikarna blir utnämnda till 

avvikare mot sin vilja och de tar så småningom på sig rollen som avvikare (Tideman et al. 

2004, s.30). 

I skolans värld kan elever stigmatiseras då de får specialundervisning, vilket inte sker av ondo. 

Elevens brister blir synliggjorda och resurser sätts in för att ge eleven en individuell stöttning. 

Därmed blir eleven avvikande från övriga elever som inte är i behov av någon särskild resurs 

(Tideman et al. 2004, s.31). 

 

5.3 Social kategorisering 

Individer skapar i samhället olika grupper och ofta har de något gemensamt. I gruppen 

samverkar individerna och har bestämda relationer till varandra . Grupperna kan indelas i 

primär och sekundärgrupper. Till primärgruppen tillhör familjen, vänner och bekanta som man 

har en nära personlig relation till. Den sekundära gruppen är den grupp som du tillhör för ett 

gemensamt intresse, till exempel en fotbollsklubb, men du behöver inte ha någon annan 
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förbindelse med dessa personer än fotbollen.  Sociala kategorier skiljer sig från sociala grupper 

då de kategorier omfattar grupper av människor vars omfattning och kategorier bestäms av den 

eller de som definierar kategorin. Individerna som ingår i kategorin behöver inte känna 

varandra, inte heller behöver de själva anse att de tillhör den kategorin. Det är med andra ord 

ingen självvald gruppering (Tideman 2000, s.236). Det är utifrån en organiserad grupp som av 

medicinska, psykologiska eller administrativa skäl för dem samman. Social status kan också 

vara grunden för en social kategorisering exempel ensamstående mammor (Tideman 2000, 

s.237). 

 

5.4 Kategorisering 

Kategorisering sker av något eller någon som samhället definierar som ett problem en slags 

spegling av samhällets maktutövning och kontroll. Institutioner i samhället vill identifiera det 

som faller utanför det normalas ramar. Genom kategorisering så sorteras människorna som 

normala eller onormala. Detta får effekten för andras handlande mot dessa människor som kan 

få en etikett på sig själva för vad de är. Resultatet blir att de ”ettikerade” människorna blir 

påverkade av andras syn på dem och de kommer att bli dem som de förväntas att vara 

(Tideman 2000, s.237). 

Skolan har ett behov av att upprätthålla stabilitet och normalitet och utesluter därmed vissa 

grupper eller individer som avviker från den normala gemenskapen. Man betecknar dessa som 

annorlunda eller avvikande och sådana som stör eller hotar stabiliteten i skolan måste hållas 

under kontroll. Svagbegåvade elever eller elever med skolsvårigheter kan sägas störa systemet 

när de inte hänger med den normala undervisningen och det inte finns tillräckligt med resurser 

att stödja dem. Även om kategorisering har långvariga traditioner så har den under 1900-talet 

blivit allt mer sofistikerad i takt med att allt fler professionella så som läkare, lärare, kuratorer 

och psykologer blivit involverade. De har i sin tur sina egna förutfattade meningar om vad som 

är avvikande, onormalt eller är ett handikapp. De kategoriserar sedan efter sin linje med dennes 

intressen (Tideman 2000, s.238). 
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5.5 Ekonomiska motiv 

Under 1900-talet har grundskolan varit utsatt för ekonomiska förändringar som sedermera 

föranlett till kategoriseringar. I tider då ekonomiska besparingar i skolan resulterat i färre lärare 

per antalet elever så drabbar det främst elever med särskilda behov. Skolans alltmer begränsade 

resurser leder till en kamp om de medel som finns tillgängliga, vilket gör att det finns gränser 

över hur mycket en skola kan satsa på en elev utan att göra anspråk på andra elevers behov. 

Med besparingarna finns det ett behov av att få elever med svårigheter klassificerade som 

särskilt behövande. Detta blir ett sätt att motivera elevens behov av extra resurser eller att 

skjuta över kostnaden på någon annan instans. När det saknas resurser att ge den hjälp det 

enskilda barnet behöver via det ordinarie skolsystemet, vidtar för en del elever en 

kategoriseringsprocess som troligtvis inte hade varit nödvändig om skolan haft mer resurser 

(Tideman 2000, s.239). Brister på resurser i grundskolan hanteras genom att elever med 

skolsvårigheter kategoriseras som avvikare (Tideman 2000, s.241). 
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6 Metod och metodologiska överväganden 

I detta avsnitt beskriver vi vilken vetenskaplig metod vi använt för att uppnå syftet med vårt 

arbete. 

 

6.1 Metodval 

Vilken forskningsmetod lämpar sig bäst till en studie som vår? Vi övervägde mellan kvalitativ 

eller kvantitativ forskningsmetod. I detta fall såg vi kvalitativ metod som det självklara valet 

för den grundläggande tanke vi hade att fånga undersökningspersonernas egna berättelser. En 

kvantitativ undersökning skulle troligtvis inte ge svar på våra kvalitativt utformade 

forskningsfrågor. En kvantitativ undersökning skulle varken ge svar på de forskningsfrågor vi 

formulerat och inte heller motsvara vårt syfte, då vi tycker att undersökningspersonernas egna 

berättelser är det primära. 

Avsikten med dessa kvalitativa intervjuer med föräldrar till barn med olika neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar var att få en insikt i föräldrarnas egna berättelser. Ur familjernas 

berättelser, vårt empiriska material, har vi sedermera kunnat implicera tänkbara teorier. 

Vi har valt kvalitativ metod som forskningsmetod och vill därmed precisera oss. 

Det finns olika typer av intervjuer men vi har valt att använda oss av semistrukturerad intervju. 

Denna typ av intervju innebär att intervjuaren utgår från ett färdigställt frågeschema (se bilaga 

nr.2) med frågor som oftast är mer allmänt formulerade. Frågorna behöver inte ställas i samma 

ordning som på schemat. Uppföljningsfrågor till svar från intervjupersonen under intervjuns 

gång är vanligt. (Bryman 2011, s.206). 

 Anledningen till att vi valt denna typ av intervju är främst därför att vi tänkte oss en 

avslappnad intervju i form av ”ett vanligt” samtal, endast med förbestämda teman som 

utgångspunkt. De teman vi valde att formulera kretsar kring föräldrarnas egna upplevelser om 

hur deras ”resa” sett ut. Hur det såg ut före en eventuell utredning av barnet och vidare till hur 

det ser ut idag. Med andra ord, vad diagnosen medfört, fördelar eller nackdelar. Vi har låtit 
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intervjupersonen tala fritt utifrån de teman vi formulerat och de frågor vi ställde, med tanken att 

låta intervjupersonen förmedla sina egna upplevelser, tankar och känslor. 

Då vi är två studenter som utfört denna studie har vi delat upp intervjuerna så att en av oss har 

varit ledande under intervjun medan den andra har suttit vid sidan som aktiv lyssnare. På så sätt 

blev fördelningen av intervjuerna jämn och den som satt vid sidan hade möjlighet att komma in 

i intervjun och följa upp med följdfrågor. 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av en bandspelare, med tanken att vi som intervjuare 

lättare skulle kunna följa med i intervjun än om vi antecknat under tiden. En av fördelarna med 

användningen av bandspelare har varit vid transkriberingen av materialet, då vi med hjälp av 

inspelningen haft lättare för att göra en mer detaljerad analys av vårt material. På så sätt blir 

också validiteten i undersökningen hög (se avsnitt om validitet och reliabilitet). 

 

6.2 Urval 

De flesta intervjupersoner som deltagit i undersökningen ingår i en av oss studenters personliga 

nätverk och urvalet kom därför att till största del bli ett bekvämlighetsurval. Denna typ av urval 

används i de fall då intervjupersonerna kan vara svårtillgängliga. Resultatet blir då att forskarna 

istället använder sig av informanter i sin närhet (Bryman 2011, s.433). Två av våra 

intervjupersoner har tillkommit genom ett så kallat snöbollurval. Urvalstekniken innebär att vi 

genom våra sociala kontakter, i detta fall de tidigare intervjupersonerna, blivit introducerade för 

ytterligare personer som varit villiga att ställa upp på en intervju (Bryman 2011, s.434). 

Intervjupersonerna har gemensamt att de har barn som diagnostiserats för sina 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för övrigt skiljer sig diagnosbilden från person till 

person. Något urval utifrån diagnos har inte skett därför att tidigare forskning visar att en 

diagnos i sig inte avgör föräldrars upplevelser av sitt barns diagnos. 

Samtliga deltagare i intervjuerna har blivit kontaktade av oss och har vid tillfället fått muntlig 

information om intervjuns syfte och arbetets ändamål. Efter samtycke till att delta i intervju har 

vi bokat in tider för intervjutillfälle. Intervjuerna har inte utförts på neutral plats utan har i fem 

intervjuer utförts i familjernas hem, på deltagarnas initiativ. Fyra av intervjuerna har utförts på 
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förälderns arbetsplats, vilket också varit på deras initiativ och en intervju har genomförts i vår 

hemmiljö, vilket har skett på den intervjupersonens begäran. Vi har dessutom intervjuat en 

tjugoårig kille med en diagnos och som är son till en av intervjupersonerna. Ytterligare en kille 

på elva år har intervjuats tillsammans med hans mamma som vi också intervjuade samma kväll. 

Vid det tillfället fick vi tillgång till ett ”informationsbrev” som den elvaåriga killen och hans 

mamma ville delge oss, angående hans diagnosbild. Informationsbrevet innehåller en 

beskrivning på sonens problematik och har använts av honom själv i skolan som en 

presentation av hans diagnos för att ge omgivningen en förklaring till hans beteende och med 

det också få förståelse från omgivningen (se bilaga 3, ”brevet”). 

Åtta intervjuer har genomförts med en förälder närvarande, i en intervju var sambon också 

närvarande. I en av de åtta intervjuerna hade modern inte möjlighet att närvara och i resterande 

familjer lever föräldrarna som skilda. Anledningen till att vi inte intervjuat barnens fäder beror 

på att barnen i fyra av familjerna inte har någon kontakt med sin pappa. I ett fall försökte vi nå 

pappan via telefon men utan resultat.  

Då intervjuerna syftar till att få föräldrars berättelser om att leva med en diagnos i familjen 

kände vi att det mycket väl kunde lämpa sig att intervjupersonen själv fick bestämma plats för 

genomförandet. Trots deras välvilja att ställa upp och bli intervjuade så handlar det om att 

lämna ut sina egna livsberättelser till vårt förfogande. Därför ville vi att intervjupersonerna 

skulle känna sig bekväma och trygga i en miljö som de själva valt och att de därmed lättare 

kunna ge oss en mer detaljerad beskrivning av sina berättelser. 

 

6.3 Narrativ analys 

Efter att vi transkriberat och läst igenom vårt material ett flertal gånger började vi vår analys av 

materialet, utifrån våra forskningsfrågor. För att behålla den röda tråden i vad våra tio 

intervjupersoner, föräldrar och barn har berättat, lämpade det sig bäst att narrativt analysera 

deras utsagor av deras berättelse. Genom berättelserna skildras och framställs de ursprungliga 

intervjuerna. 
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Narrativ analys är ett angreppssätt som betonar de historier som människor berättar i intervjuer 

och andra slags samspel med kvalitativa forskare, och detta har av egen kraft blivit en tydlig 

strategi vid analys av kvalitativ data (Bryman 2011, s.535). I ett narrativt förhållningssätt till 

intervjuanalysen används den historia som intervjupersonen berättat vid intervjutillfället (Kvale 

& Brinkman 2009, s.209). Insamlingen av kvalitativa data brukar ofta resultera i stora 

informationsmängder (Bryman 2011, s.535). 

Som forskare kan man ställa sig frågan ”hur kan jag rekonstruera den ursprungliga historia som 

berättades av intervjupersonen till en historia som jag vill berätta för min publik” (Kvale & 

Brinkman 2009, s.209). Vi omges dagligen av berättelser och vissa forskare menar att det är här 

igenom som vi skapar oss en identitet och den verklighet vi omger oss av. Utan berättelser så 

skulle vi inte finnas som dem vi är:  

”We use the story from to identify our selfves to others and to ourselves” (Gergen 

1994, s.186).  

Betydelsen ligger i att berättelser inte kan överskattas då de fungerar som ett verktyg för att 

göra oss förstådda inför vår omgivning och att förstå dem. Gergen beskriver att det genom 

sagor och familjeberättelser som vi kommer i kontakt med de första organiserade 

redogörelserna för mänskligt handlande (s.186). 

Genom att forskaren fokuserar på den historia som berättats av intervjupersonen och med det 

lägger tonvikten på berättelsen som sådan, kan intervjuutskriftens innehåll bli mer överskådligt 

och lättläst för läsaren då intervjun ges i berättelseform. Det narrativa förhållningssättet ger 

hela arbetet, det vill säga även analysen och rapporten en enhetlighet (Kvale & Brinkman 2009, 

s.209). Kodningen utgör en viktig process i de flesta strategier för kvalitativa dataanalyser 

(Bryman 2011, s.535). Våra förbestämda teman som vi använt oss av vid intervjuerna har gett 

oss struktur i form av olika kategorier i de narrativa berättelserna. 
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6.4 Etiska överväganden 

När det gäller den svenska forskningen finns fyra grundläggande etiska principer. Dessa 

principer formar en ram som forskaren måste ta hänsyn till under sin studie (Bryman 2011, 

s.131). 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

I detta avsnitt har vi valt att presentera de etiska överväganden vi gjort och haft i åtanke under 

studien gång. Om vi utgår ifrån de fyra kraven ovan nämnda blir det lättare för oss att ge en 

helhetsbild om våra etiska ståndpunkter. 

Vi började forskningsprocessen med att ta kontakt med föräldrar i vårt kontaktnät som vi visste 

uppfyllde kriterierna för vårt urval (se avsnitt om urval). Detta gjordes först per telefon. Vi 

informerade dem om forskningsprojektets syfte, att deras deltagande är frivilligt och att de kan 

avbryta sitt deltagande fram till dess att arbetet är publicerat. De informerades om hur och var 

vårt resultat kommer att publiceras och att de själva kommer att få varsitt exemplar av arbetet. 

Vi har också använt oss av ett så kallat informationsbrev som vi delat ut till 

undersökningspersonerna när vi träffat dem i samband med intervjun, med samma information 

som vi gett dem muntligen. I brevet har vi presenterat oss själva mer ingående, för att de 

berörda personerna skall känna sig trygga att medverka i vår studie. 

Efter att vi fått samtycke från undersökningspersonerna har intervjuerna påbörjats en efter en. 

Vi har i två av våra intervjuer fått möjligheten att intervjua de berörda barnen/ungdomarna. 

Den ena, en kille på tjugo år var själv positiv till att delta och då han var myndig krävdes inget 

samtycke av föräldern/föräldrarna. Den andra, en kille på elva år, intervjuades tillsammans med 

föräldrarna med föräldrarnas och barnets eget samtycke. Under intervjun delade familjen med 

sig av ett brev som sonen läst upp för sin klass, de gav oss samtycke att använda detta brev i 

vårt arbete (se bilaga 3 ”brevet”). 
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Som författare till detta arbete har vi också en skyldighet att ge våra forskningspersoner största 

möjliga konfidentialitet. Vi har behandlat alla uppgifter med försiktighet och vi kan försäkra 

forskningspersonerna att de uppgifter som samlats in om dem aldrig kommer hamna i händerna 

på någon obehörig. Ingen skall heller kunna identifiera personerna som deltagit i vår 

undersökning och därför har vi valt att inte skriva ut intervjupersonernas hemort. 

Som författare får vi endast använda det insamlade materialet för detta forskningsändamål. I de 

fall vi skulle vilja använda materialet till annan forskning krävs medgivande från de berörda 

personerna. 

Då en av oss studenter känner intervjupersonerna sedan tidigare är detta anledningen till att vi 

getts möjligheten att komma in i familjerna och på så sätt fått höra deras berättelser. I arbetet 

har vi sedan, båda två, försökt hålla oss neutrala, lyssnande och utforskande. Därför såg vi 

narrativ analys som den bästa metoden att använda oss av på vårt intervjumaterial (se avsnitt 

om narrativ analys). 

 

6.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Frågan kan ställas 

om resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Kommer 

intervjupersonen att förändra sina svar under en intervju och kommer olika svar att ges till olika 

intervjuare? Man vill motverka godtycklig subjektivitet för att öka resultatets reliabilitet men då 

kan samtidigt forskarens kreativitet och variationsrikedom minimeras och intervjuarens egen 

intervjustil går på så vis förlorad (Kvale & Brinkmann 2009, s.263). 

Intervjupersonerna är informerade om att undersökningen går ut på att de ska få sina berättelser 

hörda. Vi kan däremot inte veta hur de hade svarat i en annan undersökning med andra 

intervjuare. 

Validitet är inte bara en fråga om metod, att verifiera tolkningar är en väsentlig del av 

teoribildningen. Svårigheterna med att validera kvalitativ forskning behöver inte bero på någon 

inneboende svaghet i den kvalitativa metoden. Tvärtom kan den bygga på en enastående 
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förmåga att spegla och ifrågasätta den undersökta verkligheten i all dess sammansatthet (Kvale 

& Brinkmann 2009, s.271). 

I vår undersökning har vi velat få fram föräldrars berättelser av att leva med en diagnos i 

familjen. Då en av oss är bekant med intervjupersonerna ser vi det som en stor fördel eftersom 

det är anledningen till att vi fått tillgång till intervjupersonerna. Den miljö som vi vistats i under 

intervjutillfällena anser vi ha bidragit till att intervjupersonerna känt sig avslappnade i och kan 

ha bidragit till att de delgivit oss sina innehållsrika berättelser. Tillika att vi som intervjuare inte 

har varit helt främmande för dem, i alla fall en av oss studenter, vilket vi tror kan ha påverkat 

tilliten att överlämna sina berättelser till vårt förfogande. Vi har beaktat de etiska 

forskningsreglerna och visat stor hänsyn till intervjupersonerna. Vårt insamlade datamaterial 

har bearbetats och behandlats med stor respekt. Berättelserna har spelats in på band som vi 

sedan noggrant transkriberat ut i skrift för bearbetning utifrån de teman vi valt att undersöka.  

Då vi varit två studenter som utfört studien ser vi att vi det varit en fördel med att vara två. 

Under intervjutillfällena har en av oss varit den ledande intervjuaren och den andra har haft 

möjlighet att ställa följd frågor. På så vis har vi täckt upp varandra så att viktig information inte 

gått förlorad. Vi har tillsammans transkriberat intervjuerna vilket vi har sett som en stor fördel 

eftersom det är ett oerhört tidskrävande arbete och därmed har båda delat på den bördan. Tillika 

gäller fördelen med att transkribera tillsammans då intervjuerna arbetas in så att vi blir ett med 

dem. Utifrån vår kvalitativa studie har vi använt oss av en narrativ analys. Föräldrarnas har i 

sina berättelser gett oss en fyllig beskrivning av deras livssituation som vi fångat upp i vår 

analys och det är den vi vill förmedla vidare till våra läsare.  

 

6.6 Litteratursökning 

Sökning av tidigare forskning har huvudsakligen skett via databasen Diva och elektroniska 

fulltextdatabaser. Sökperioden omfattar månaderna februari till och med maj 2011.  Även 

internetlänkar på intresseorganisationers, så som Attention, Neuronätet och Autism Forum, 

hemsidor har använts, liksom bibliotekskatalogen Libris. Vi har också använt oss av 

Socialstyrelsens hemsida. Genom Kristianstad Högskolas bibliotek har vi funnit litteratur i 

form av böcker.  
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7 Föräldrars berättelser 

Vi ska i detta avsnitt redovisa de intervjuer vi fått nöjet att ta del av. Vi har analyserat våra tio 

intervjuer narrativt och kommer därför presentera intervjuerna i berättelseform. Familjerna 

presenteras i den ordning vi utfört intervjuerna och de benämns som familj ett till tio. Våra 

berättelser går främst ut på att redogöra vad som framkommit utifrån våra undersökningsfrågor. 

 

Familj 1 

Intervju 1 är utförd hemma hos familjen i deras trädgård en varm vårdag. Då barnen i familjen 

hade påsklov var samtliga tre barn hemma och lekte på gården. 

I denna intervju får vi möta en mamma till en tolvårig flicka och mamman berättar att flickan 

har diagnosen ADD i kombination med Atypisk Autism, i kombination med lågbegåvning. 

Familjen består av mamma, mammans sambo, två gemensamma pojkar och mammans dotter 

sedan en tidigare relation. Dotterns biologiska pappa är inte delaktig i dotterns liv. 

Mamman var den som först uppmärksammade dotterns problematik då hon beskriver att 

dottern som liten var väldigt passiv. 

”Man behövde aldrig ha lådspärrar för lådor, man behövde aldrig plocka undan 

farliga saker, inga grindar för trapporna. Ingenting sådant, för hon var ändå inte 

intresserad.”  

Det har varit en lång process för att utreda dottern, sedan hon var sju år har de stått i olika köer 

för att komma till utredning. Utredningen tog ett år och hon fick diagnosen för ett halvår sen. 

Mamman har förklarat för dottern att hon har en diagnos och att det är ett dolt handikapp, men 

hon berättar att dottern inte vill ta det till sig, att hon tycker det är ”jättejobbigt”. Om det får 

sjunka in så menar mamman att det kanske blir lättare för dottern att förstå och acceptera sin 

diagnos. 

Dotterns problematik är att hon har svårt med det sociala samspelet, hon har svårt för att läsa av 

andra människors känslor och hon har svårigheter med oskrivna sociala regler. 
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På frågan om vad som förändrats efter att diagnosen ställts svarar mamman att det egentligen 

inte är någon större skillnad, förutom att dottern nu kommit in på habiliteringen. Fördelen är att 

hon där fått en kontakt som hon träffar en gång i månaden och som hon pratar med. Där ska de 

i framtiden jobba med hennes autistiska problematik, med det sociala samspelet. 

Mamman berättar att det fungerar ”rätt så bra” mellan syskonen men att dotterns svårigheter i 

det sociala samspelet ibland lyser igenom. 

”Om lillebror ber henne ta jättehög fart på gungan så gör hon det och förstår inte 

att han kan trilla av, eftersom han precis har lärt sig att sitta på en vanlig gunga. 

Men han ber om den högsta farten och då ger hon honom det för att hon vill vara 

jättesnäll.” 

Dottern går nu i femman på en Kommunal skola där det fungerat ”rätt bra” enligt mamman. 

När dottern skulle börja ettan var hon enligt mamman inte redo för det och detta försökte 

mamman påvisa för klassläraren. De kom tillsammans överrens om att dottern skulle gå om 

förskoleklassen. I dagsläget följer hon med i skolan med hjälp av mycket specialundervisning. 

Hon går i specialgrupper och hon har tillgång till eget material. 

”… så hon har massivt stöd i skolan och då håller hon näsan precis ovanför 

vattenytan.” 

Trots svårigheterna i skolan säger mamman att dottern själv tycker att skolgången är positiv. 

Tanken är att hon ska gå vidare i samma tempo som sina klasskamrater, mot samma mål. 

Mamman förklarar att dottern ligger precis ovanför strecket för att bli särskoleberättigad och 

hon menar att hon inte vet något annat alternativ än låta dottern gå i den allmänna skolan. Hon 

är medveten om det kan vara svårt att uppnå de allmänna målen men hon vill att de ska ge det 

ett försök och att de förhoppningsvis klarar av det med rätt hjälp. 

”… jag tror det är farligt att sänka målen, att gemene man lutar sig tillbaka för 

mycket då. Det är bra att försöka uppnå något.” 

Vägen som lett dem fram till dagsläget i skolan har varit brokig. Mamman förklarar att hon 

känt sig som en ”jobbig mamma” som behövt bråka om hjälp. Hon säger att man måste ha 
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någon vapendragare på skolan för att uppnå något. Först efter möte mellan skolan och 

habiliteringen förstod skolan hennes problematik och det var då dottern fick sina insatser. 

I skolan har det varit svårt att behålla vänner på grund av missförstånd, just eftersom socialt 

samspel är svårt för henne förklarar mamman. 

Hon har däremot vänner genom sitt fritidsintresse som är ridning. Dottern har ridit i fem-sex år 

och haft egen häst i tre år. Mamman förklarar att hästen är som terapi för dottern, då hon trots 

sina svårigheter tar stort ansvar för hästen och allt vad det innebär att sköta om en levande 

varelse. 

”Allt som är väldigt svårt annars fungerar jättebra och hon måste, oavsett hur hon 

mår, sköta hästen.” 

På frågan vad mamman har för framtidsvision för sin dotter svarar hon att hon tar dagen som 

den kommer och att hon främst hoppas på att dottern ska klara skolan för att kunna få en 

valfrihet att söka till gymnasiet. 

 

Familj 2 

Intervju 2 är utförd i familjens hem, över en fika i vardagsrummet. Närvarande är mamman, 

mammans sambo och deras gemensamma dotter på tre-fyra år. Sonen från mammans tidigare 

relation sitter i soffan och tittar på tv, han kan höra vad vi pratar om. När intervjun med 

mamman och mammans sambo är klar släpps sonen in för att själv bli intervjuad och på så sätt 

få möjlighet att berätta lite om sig själv, detta med mammans samtycke. 

Sonen i familjen fick hösten år 2009 diagnosen ADHD. Föräldrarna, som vi benämner 

mamman och mammans sambo, valde att inte berätta för sonen om diagnosen direkt då de var 

rädda för mobbning i skolan. Men efter att föräldrarna gått en föräldrautbildning genom BUP 

berättar de att det där framkom att alla barn till de föräldrar som var med visste om det så då 

valde de att också berätta det för sin son. 

Mamman berättar att det redan på dagis var tal om en utredning men att han var för liten då. 

När pojken sedan började skolan kallades mamman till en elevrådskonferens med rektorn och 



30 

 

klassföreståndaren, som i sin tur tyckte att en utredning kunde vara bra. Då hamnade familjen 

på BUP där de fick en manlig psykolog som utförde olika tester på sonen. Föräldrarna berättar 

att de varit ”mycket positiva” till BUP. 

På frågan hur det kändes när föräldrarna fick bekräftat att sonen har en diagnos svarade 

mammans sambo 

”Det kändes väl inte sådär annorlunda, utan det var väl mer att vi visste men nu 

fanns det på papper.” 

Föräldrarnas inställning till diagnosen är överlag positiv och de berättar att de tar det med ro, 

att de inte vill göra någon stor sak av det. 

Pojken själv säger 

”Jag känner att det är som ett vanligt liv, bara det att man ska ta medicin för att 

man inte kan koncentrera sig i skolan. Det är därför jag tar medicin.” 

Han berättar att det efter att han tagit medicinen känns ”jättebra” och att han inte längre bråkar 

med sin mamma som han gjorde tidigare. 

Mamman beskriver det som att pojken har en typisk ”vanlig” ADHD, vilket hon anser är skönt, 

då hon påpekar att det finns de som har det ”mycket värre” än de själva. Mamman beskriver sin 

son som mera känslig än arg och utåtriktad. 

En fördel som diagnosen medfört är resurser, menar mammans sambo. Med diagnosen på 

papper är det lättare att få hjälp beskriver han. 

I sonens klass finns i nuläget en extralärare som hjälper till att hålla koll på klassen, som för 

övrigt är ”rätt så stökig” förklarar mammans sambo. Men han poängterar också att extraläraren 

alltså inte bara är där för deras son utan för hela klassen. Dock är det bara deras son som fått en 

diagnos och det är därför denna lärare satts in som extra resurs berättar mammans sambo. 

Föräldrarna berättar båda två vilket stort stöd de fått från rektorn på skolan. 

I och med diagnosen har sonen också börjat äta medicin. Föräldrarna tog detta initiativ för 

några månader sedan och än så länge har det fungerar bra tycker de. De berättar att det i skolan 
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fungerar bättre och att lärarna tycker det är stor skillnad från tidigare. Pojken berättar också 

själv att det fungerar bättre i skolan när han tar sin medicin. 

”Jag hade först en särskild mattebok, men nu har jag bytt tillbaka till den gamla, 

en vanlig.” 

Även med vännerna fungerar det bättre än innan diagnosen ställdes, då pojken känner sig trygg 

i sin diagnos och själv valt att berätta för omgivningen om den. På så sätt har vännerna fått 

större förståelse för hans problematik och det tror mamman har hjälpt till en del. 

Pojken berättar att han läst upp en text som en författare skrivit åt honom, för resten av klassen 

(se bilaga 3 ”Brevet”). Efteråt applåderade alla och sa att det var modigt gjort, berättar pojken. 

”Mitt liv har blivit jättemycket bättre!” 

Med vänner förklarar mamman att sonen haft det svårt i perioder, både i skolan och på fritiden. 

Hon menar att det kan bero både på att han kom som ny i klassen för tre år sedan på grund av 

att familjen flyttade dit de bor nu och att han därför haft lite svårt att komma in i de redan 

bildade gängen. Det kan också bero på hans problematik med att hålla saker inom sig, att han 

gärna säger vad han tycker och tänker, förklarar mamman. 

Pojken berättar att han spelar fotboll. Han började spela i ett lag där han bor nu men det 

fungerade inte bra då gruppen var stökig och tramsade för mycket för hans smak förklarar han. 

Nu spelar han istället i sitt gamla lag och där fungerar det bra, där har han sina gamla vänner. 

 

Familj 3 

Intervju 3 är utförd i familjens hem, på deras glasveranda. En av sönerna var hemma, men han 

kunde inte höra vår intervju då vi valde att hålla dörren stängd. 

Familjen består av mamman som är vår intervjuperson, två pojkar och en flicka med en 

funktionsnedsättning. Sönerna växelbor hos pappan medan dottern alltid bor hos mamman. 

Dottern fick när hon var fem år tre diagnoser, nämligen Aspergers syndrom, ADHD och DCD. 

Idag är dottern tio år. 
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Mamman talar om sin kvinnliga intuition och berättar att det var på föräldrarnas initiativ som 

en utredning gjordes. Hon förklarar att dottern utvecklades senare än alla andra, inte mycket 

men ändå märkbart. Mamman berättar också att skolan har tagit upp en omdiagnostisering av 

dottern men att mamman ställer sig frågande till det. 

”O då tänker jag att det är absolut inte deras sak att lägga sig i o en ny diagnos, 

vad hjälper det om jag får en ny diagnos? Kommer de att jobba annorlunda? Nä!” 

Det enda hon själv tänkt på är ifall ADHD: n skulle kunna falla bort, då Asperger- diagnosen 

väger tyngst och alla ADHD- symtom skulle kunna passa in på Asperger- diagnosen. 

Mamman berättar att hon hela tiden försökt få dottern medveten om sin diagnos, sina 

diagnoser, för att dottern lättare ska få en förståelse varför hon är annorlunda än de andra 

barnen. Mamman förklarar att dottern nästan är så pass medveten att hon istället försöker 

utnyttja sin diagnos. Mamman citerar dottern 

”Jag kan inte hjälpa det för jag har ändå ADHD eller Aspergers…” 

Mamman berättar också att hon själv är positivt inställd till diagnostiseringen av dottern. 

Dottern har väldigt svårt med de sociala bitarna, det sociala samspelet. Allt som familjen gör 

måste vara planerat in i minsta detalj och förberedelse är a och o berättar mamman. Dotterns 

ADHD gör att hon är impulsstyrd, utåtagerande och högljudd och hon har 

koncentrationssvårigheter. Asperger- diagnosen däremot gör att hon bokstavstolkar. Enligt 

mamman själv väger Asperger- diagnosen tyngre än ADHD: n. 

Fördelen med en diagnos som mamman beskriver det är att folk får en annan syn på både 

dottern och mamman då de vet om dotterns problematik. 

”Jag får känslan av att, då jag är ganska öppen om min dotters diagnos inför alla 

så får andra en lite annan aspekt, dels är inte jag en dålig mamma och dels är inte 

min dotter bara ett ouppfostrat barn i deras ögon, utan det finns ett skäl till varför 

det är som det är och det är ganska skönt, det tycker jag är en trygghet.” 

Dessutom påpekar mamman att utan en diagnos tror hon inte att man har möjlighet att få någon 

hjälp över huvud taget. 
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Mamman berättar att dottern är på ett korttidsboende några gånger i månaden och några veckor 

på sommaren, som avlastning för mamman. Dessutom har de avlastning i hemmet varje 

måndagskväll då mamman jobbar kväll. 

Syskonrelationen är inte den bästa berättar mamman. Hon förklarar det som att bröderna, både 

lillebror och storebror tycker det är jobbigt att vara syskon till en syster med en diagnos. Främst 

för att dottern tar mycket plats och att allting måste anpassas efter henne och hennes 

problematik. 

Dottern går i en vanlig skola som mamman uttrycker det, i tredje klass på en Montessoriskola. 

Anledningen till varför dottern går på just en Montessoriskola har varit därför att mamman 

beskriver det som att hon trodde deras pedagogik skulle passa hennes dotter bäst. De är väldigt 

visuella och det är precis vad dottern behöver säger mamman. Mamman förklarar att dottern är 

i behov av mycket hjälp, men att hjälpen inte finns att tillgå. Dottern har nu en resurs i form av 

att lärarna arbetar med henne enskilt i ett avskilt rum, hela skoltiden. Det största problemet är 

att lärarna är mellan åtta och tio stycken som går på ett rullande schema varje vecka, vilket blir 

problematiskt då dottern behöver tydlighet och anknytning till sina nära. Mamman förtydligar 

också att dottern besitter en normalintelligens och därför inte är berättigad till att gå särskolan 

och det ser hon som positivt då hon anser att dottern med hjälp skall klara av den vanliga 

skolan, men än en gång att hjälpen saknas. 

Habiliteringen har alltid funnits där som stöd för mamman berättar hon och de har varit 

påstridiga mot skolan, ”men det händer ändå ingenting” förklarar hon. På grund av problemen 

med resurser och hjälp på den nuvarande skolan har mamman nu valt att flytta dottern till en 

kommunal skola till hösten. Hon förklarar det som att hon inte vet ifall det kommer att bli 

bättre, men att det inte kan bli sämre. 

Relationen med vänner är ett stort problem förklarar mamman, både i skola och på fritiden, då 

dotterns problematik främst yttrar sig på/i den sociala biten. 

På fritiden går dottern på scouterna en gång i veckan och där är hennes pappa ledare. Just 

scouterna ser mamman som en bra aktivitet då hon menar att där får alla vara som de är, att 

ingen behöver vara bäst på något eller att man behöver ha några särskilda talanger. Dessutom 

tror mamman att det fungerar så bra som det gör just därför att pappan är ledare. För övrigt har 
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dottern inga fler fritidsaktiviteter då mamman beskriver det som att hon inte orkar det som 

förälder. På hemmaplan fungerar allt som det ska och de rutiner som de tillsammans byggt upp 

som en familj är det som fungerar bäst. 

På frågan gällande dottern framtid berättar mamman att hon pendlar mellan en positiv och en 

negativ inställning från dag till dag. Ena dagen ser hon ljust på dotterns framtid och tänker att 

dottern kan gå hur långt som helst, medan hon andra dagen tänker att det kanske kommer att 

sluta på ett gruppboende med andra utvecklingsstörda, som hon kallar det. 

 

Familj 4 

Intervju 4 är utförd hemma hos mamman på hennes initiativ en kväll efter att hon slutat sitt 

arbete. Mamman har önskat att få träffa oss den vecka då hennes barn är hos sin pappa och vi 

har tagit hänsyn till detta. 

Anledningen till att vi intervjuar mamman är att hennes son har fått diagnosen ADHD och vi 

önskar hennes berättelse kring detta. Familjen består av mamman och två barn, en dotter på 

tolv år och en son på elva år. Barnen bor hos sin pappa varannan vecka. I pappans nya familj 

har det tillkommit en lillebror. Mamman påpekar barnens livssituation och menar att det kan 

vara tufft för hennes son som har ADHD att leva två olika liv och säger 

 ”Det är ju tufft för ett ””normalt”” barn.” 

Mamman berättar att utredningen skedde på föräldrarnas initiativ och att det var föräldrarna 

som kontaktade BUP för en utredning. Mamman berättar att sonen fick sin diagnos för ca sex 

till åtta månader sedan men att själva utredningen startade för ungefär ett och ett halvt till två år 

sedan. 

Mamman får frågan huruvida inställningen till diagnosen bemötts i familjen. Först ville 

mamman inte ha en diagnos på sin son, hon tycker att en diagnos kan medföra begränsningar. 

Men med resultatet i hand så har det visat sig att han får samma behandling nu, så mamman 

upplever att det inte spelar henne någon roll ifall han har en diagnos eller inte. Den person som 

diagnosen haft betydelse för är för hans mormor som alltid tyckt att han är odräglig och inte 
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lyder, berättar mamman. Mammans styvpappa har läst mycket om diagnosen och likaså hennes 

mamma som dessutom har varit på BUP och pratat med den kontakt som familjen har där. 

Detta för att mormor på så sätt skulle få mer ”kött på benen” och det har mormor tyckt varit 

”jättebra”. Deras relation är inte så bra ändå berättar mamman men hon hoppas att hennes 

mamma får en annan förståelse för sonen, barnbarnet. 

Vidare får mamman frågan hur hon upplever dotterns upplevelse av att hennes lillebror fått en 

diagnos och mamman menar att diagnosen inte har påverkat hennes inställning till brodern. 

Vad tycker då sonen själv om att han har fått en diagnos? Mamman berättar att han var helt 

förstörd när han fick reda på det men att hon lade fram det som att mamman och pappan också 

hade lite ADHD i sig och då sa sonen 

 ”Jaha, har du också det?” 

Och mamman svarade 

 ”Ja, jag har nog också det, fast på ett lite annat sätt kanske.” 

Mamman berättar att nu har sonen ”köpt” det . Han vill såklart inte ha det och han skulle inte 

berätta det för kompisarna. Samtidigt så tycker sonen enligt vad mamman berättar att han inte 

har några problem, hon säger 

”Han själv har aldrig tyckt att han har det jobbigt i skolan, att han inte har lärt sig 

något eller så, för han tycker att det är jättebra.” 

Mamman berättar att sonen aldrig förstått det här med att man ska kunna läsa och att han varit 

väldigt sen med detta 

”Han menar att ””Vadå, jag kan ju läsa?”” och så stakar han sig fram. Han tycker 

ju inte själv att han har några problem. I hans värld är det ju normalt, det är ju vi 

som har problem med honom, han har ju inga problem med sig själv.” 

Mamman berättar att diagnosen har varit ett måste för att få medicin. Det får man nämligen inte 

börja med annars. Sedan ett halvår tillbaka äter han medicin för sin ADHD. Mamman berättar 

att skolan märker stor skillnad sedan han började äta den. Samtidigt berättar mamman att sonen 
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egentligen började förändras innan medicineringen påbörjades. Han har fortfarande svårt för att 

hålla ut en hel dag med koncentrationen men han fixar det och mamman är väldigt glad för att 

det går ”så bra” som det gör för honom i skolan. 

På frågan hur sonen ställer sig till att han äter medicin berättar mamman att han inte har några 

problem med detta 

 ”Ja det är ju koncentrationsmedicin, det gör att man kan sitta stilla lite mer.” 

Mamman förklarar att anledningen till att skolan märker av medicineringens påverkan mer än 

vad mamman gör beror på att hon vant sig vid sonen och hans problematik. Hon vet när han 

ska hitta på något dumt och på så sätt kan hon förebygga det, vilket alla i skolan inte kan och 

dessutom finns det mycket intryck från alla håll i skolan. Vid två tillfällen har det hänt att de 

glömt att ge sonen hans medicin, en gång hos mamma och en gång hos pappa och då har de 

märkt av det i skolan berättar mamman. Annars märker inte mamman av någon större skillnad 

på att sonen äter medicin. 

”Han är fortfarande aktiv men han är mycket lugn, jag har vant mig vid att det 

successivt har blivit bättre, så det är kanske därför man inte ser den där 

skillnaden.” 

Mamman får frågan kring hennes sons egen upplevelse kring medicinens verkan, om han 

märker någon skillnad. På det svarar mamman att han inte känner någon skillnad med eller utan 

medicin. 

”Frågan är vems problemet är? Han har ju fått medicinen för att han ska passa in i 

skolan, så är det ju. Inte för att han själv tycker att han har problem utan för att 

alla andra tycker det och det är ju djävulskt jobbigt” 

Mamman berättar hur sonen var som liten, att han var alltid stilla och jättelugn, man märkte 

inte att man hade honom med sig säger hon. Vändningen kom när han började gå. 

”Sen han började gå har livet varit kaos med honom, jag har inte kunnat ha en 

grej framme.” 
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”Det är fortfarande ibland så när jag ska ta en schampoflaska på toa så är den tom, 

då har han suttit där o lattjat lite, det är lite så livet är med honom.” 

Mamman berättar att hon har svårt att lita på sin son och att hon därför måste ha mer koll på 

honom då han lätt kan lockas med av äldre killar som kan få honom att göra saker som han inte 

borde. Detta oroas hon över. 

 ”Det är vad andra kan göra med honom eller få honom att göra.” 

En annan svårighet som sonen har är motivationsstyrningen som resulterar i att han behöver 

styras av ett hot och belönings- system. Det är viktigt att det man gör och inte gör får 

konsekvenser berättar mamman och att hon förklarar att sonen behöver tydliga ramar och 

påminnelser. 

”De är ju så spontana, det liksom bara händer saker hela tiden. Det är därför man 

är livrädd att det händer saker.” 

Mamman berättar att man får göra om utredningen efter två år om man vill och det ser hon som 

en fördel då diagnosen inte är ställd ”for ever” som hon uttrycker det. Hon ser att hennes son 

inte inser sina begränsningar och att det kan vara både en för och en nackdel. 

Idag går sonen på en Montessoriskola sedan andra klass berättar mamman. Efter att sonen 

slutade ettan i en kommunal skola bestämde föräldrarna att han skulle byta skola till den 

nuvarande skolan. Tiden på den förra skolan var hemsk uttrycker mamman. 

”Varje dag grät jag när jag körde hem för då fick jag höra allt han hade gjort den 

dagen, varenda dag. Tillslut var det så att jag inte ens ville gå in o hämta honom 

nästan.” 

De bytte skola efter jullovet, då mamman ”fått nog” som hon uttrycker det. 

”Sen började det stora jobbet, herre gud vilken resa han har gjort här, det är helt 

sjukt.” 

Han trivs inte på den nya skolan berättar mamman, men hon förklarar att det nog hänger på hur 

många mackor man får till mellanmålet. En annan bidragande orsak är andra barns uppfattning 
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om Montessoriskola, de säger att det är en ”cp-skola”. Mamman berättar att sonen har gått om 

en klass och att det var tredje klass som han gick om. Detta är något som sonen har svårt för att 

acceptera berättar mamman. Det är något han inte skulle erkänna om någon frågade honom, 

istället säger han att han går i fyran berättar mamman. 

I skolan får han precis samma hjälp som innan diagnosen blev ställd. Hans stödinsats är att han 

arbetar i en liten grupp tillsammans med två andra killar i klassen. De sitter avskärmade och 

jobbar var och en med sitt. Två dagar i veckan har han börjat i den stora klassen vilket har blivit 

en ”morot” för honom att jobba för, att få vara med de andra barnen. Det är ett mål som han 

strävar efter berättar mamman. Det finns en manlig stödlärare i skolan och han är den enda som 

klarar av handskas med sonen på rätt sätt berättar mamman. 

När mamman får frågan hur sonen har det med vänner så berättar hon att sonen i hennes tycke 

bara har två vänner och de bor på samma gata som familjen. Bland klasskompisarna så är det 

aldrig någon som ringer till honom och mamman tror att det beror på vad sonen har i sitt 

bagage, att folk inte litar på den vändning som han gjort. När barnen är hos sin pappa är de inte 

på fritids någonting medan när de är hos mamman så är de på fritids tre dagar i veckan. 

Mamman berättar att hemma hos pappan finns det inga kompisar alls och att sonen tycker det 

är tråkigt. 

För övrigt så vet inte sonens vänner om att han har en diagnos, för det skulle han aldrig tala om 

för dem berättar mamman. 

På fritiden spelar sonen hockey. Det har han gjort i fyra- fem år. Mamman berättar att hon inte 

har talat om för hockeytränarna att sonen har ADHD. 

”För det är pappor som tränar och då kan det bli att någon hör något och sen är 

det igång. Och ni vet att jargongen är, inte så rolig.” 

Mamman har sagt till tränarna att sonen har problem med hörseln och man därför måste ha 

kontakt ansikte mot ansikte med honom. De tar honom jättebra där berättar mamman. Det är 

inte alltid lätt att få honom till hockeyträningen just därför att det är mycket utrustning som ska 

på och det är samtidigt svårare att avbryta dessa barn när de håller på med något. Sonen tycker 

själv att det är kul och han har utvecklats mycket inom hockeyn berättar mamman. Sedan förra 
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året spelar han också fotboll, något som han provade på när han var lite yngre, men då 

fungerade det inte på grund av att det inte gick att ha honom med berättar mamman. 

 ”Han hängde i nät och slog de andra och så… det var stökigt när han var med.” 

 

Familj 5 (mamma) 

Den femte intervjun är utförd hemma hos intervjupersonen i hennes affärslokal efter 

stängningsdags, på hennes initiativ. 

Vi intervjuar en ensamstående mamma till en son som i år fyller tjugo år och en dotter som 

fyller nitton. 

Mamman berättar att det är hennes son som har en funktionsnedsättning. Han har ADHD och 

DAMP. Hon utvecklar det till att han har mer DAMP än ADHD och att DAMP nu kallas DCD. 

Mamman berättar att de i sin boendesituation försöker ha lite lugn och ro för sonens skull. Hon 

berättar att dottern i familjen är en vanlig ”normalbegåvad” tjej men att hon haft funderingar på 

ifall dottern också har en diagnos. Hon ser också att det skulle kunna vara så att dottern bara 

blir lite ”speciell” eftersom hon har ett syskon med en funktionsnedsättning. Mamman berättar 

att hennes barn alltid varit kreativa och att de fått ”mycket skit” för det då de inte följer samma 

normer som andra barn gör. Mamman förklarar att hon berättat för sonen att det är bättre att 

vara social än att ha högsta betyg i skolan och att dottern därför kan ha halkat med in på samma 

linje. 

Föräldrarna separerade för tio år sedan och barnen har mestadels bott tillsammans med 

mamman och helger hos sin pappa, men sedan några månader tillbaka bor dottern hos sin pappa 

på heltid och sonen bor hos mamman på heltid. 

Mamman berättar om hur hennes sons diagnos uppdagades och att hon såg att ”något inte 

stämde” redan när han var ett- ett och halvt år, men eftersom hon är förskolelärare i botten så 

fick hon som höra att 

 ”Det är du som är förskolelärare, du ser alla fel på dina barn.” 
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Mamman berättar att åren gick och hon var helt förtvivlad och att hon till slut kände att något 

måste göras. Hon pratade med förskoleläraren och under alla utvecklingssamtal så sades det att 

allt var bra. När sonen var fem år fick mamman nog och tänkte 

 ”Nej, så här beter sig inte en femåring!” 

Mamman beskriver att hennes son inte hängde med de andra barnen, dels motoriskt för han 

hade jättedålig motorik. Vissa dagar var bra medan andra var sämre. Han trillade över saker 

och slog sig jämt, han var allmänt klumpig som mamman uttrycker det. Mamman berättar om 

sonens svårigheter för trappor som han trillade ner för och mattkanter och trösklar som han 

snubblade över. När sonen var fem år började förskoleläraren göra en egen utredning på honom 

och märkte då att något inte stämde. I samband med att sonen skulle börja ettan fick han förtur 

till habiliteringen och utredningen gjordes på sommarlovet innan första klass. Utredningen på 

habiliteringen visade att sonen har svår DAMP. Mamman berättar att de har valt bort all 

medicinering. 

Mamman får frågan hur man som mamma handskas med att ens barn är annorlunda, att barnet 

har en diagnos och till det svarar hon 

”Vissa människor är nog födda till att de ska få barn med speciella behov. Alltså, 

för vad finns det för mening annars?” 

Mamman som är förskolelärare i botten och har jobbat med dessa barn menar att hon inte sett 

det som ett problem att hennes barn är annorlunda. Men som mamma kan hon ibland tänka 

”Tänk om jag också hade haft ””vanliga normalbegåvade”” barn som hade varit 

ute och festat och härjat och haft sig…” 

Hon berättar att när de fick beskedet på habiliteringen att deras son inte är som alla andra, som 

hon uttrycker det, så såg hon det som en befrielse 

 ”Ja, jag hade rätt!” 

Hon berättar att det varit jobbigt att ingen lyssnat på henne, förutom de på habiliteringen. 
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Mamman får frågan när hon upplever att hennes son började bli medveten om hans problematik 

och hon svarar att han fick veta det samma dag som de fick diagnosen ställd. Hon berättar att 

hon vägrat dölja det och att sonen ska veta vad diagnosen innebär. Att han är annorlunda men 

ändå inte och att han ska bli accepterad för den han är. 

”Vi har inte sagt att ””du har DAMP””, utan vi försökte liksom lägga det som att 

han har svårigheter med motoriken och förklarade för honom vad motoriken är” 

Sonen har en utvecklingstörning och han har svårt med sin motorik, det är vad som står i 

papperna från habiliteringen. Men mamman menar att hon aldrig sett något resultat på något IQ 

test. Dessutom har sonen darrningar som blir värre vid förkylning eller om han är nervös 

berättar mamman. 

Sonens skolgång har varit upp och ner. Mamman berättar att när han skulle började ettan fick 

han en assistent, men att det inte fungerade då det var för stimmigt och rörigt kring honom och 

han blev lätt distraherad av det. Vidare in i klass två berättar mamman att de var några föräldrar 

som ”låg på” skolan för att deras barn skulle få en liten grupp och så blev det från tvåan till 

sexan. I denna grupp var de fem till sex barn med olika diagnoser, tillsammans med en lärare. 

Mamman berättar att sonen gått om en ett år på mellanstadiet. Under den tiden hade sonen en 

lärare som han blev för tight med och mamman ville därför bryta deras kontakt. I samma veva 

flyttade sonen upp på högstadiet. På högstadiet fick han två manliga lärare som mamman tyckte 

var jättebra. Hon berättar att efter separationen med hennes man så behövde hennes son träffa 

manliga förebilder så hon uttrycker att det var perfekt. Dessa lärare hade de inte mer än ett år 

då de sedan fick andra tjänster. Mamman upplever att det sedan dess bara gått utför. När sonen 

började på högstadiet var det tal om att han skulle gå ett tionde år där, men det var inget som 

familjen ställde sig positiva till eftersom sonen inte trivdes där. När han sedan slutade 

högstadiet visste man inte var man skulle placera honom. Hans alternativ var att gå på 

Individuella programmet som mamman beskriver innebär att man får ta stort ansvar själv vad 

gäller schema och så vidare. Hon hänvisar till att sonen behöver ha någon som hjälper honom 

med strukturen, läxor och så vidare och att någon kör igång honom. Mamman säger att på 

Individuella programmet ska man klara detta själv. 
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”Därför passade det inte honom att gå där och de gav inget annat förslag till oss, 

utan vi blev i stort sett tvingade och piskade att skriva in honom på särskola.” 

Mamman berättar att sonen gått ett industriinriktat program på särgymnasiet i fyra år och att 

han nu tar studenten till sommaren. Till en början lät det jättebra men mamman uttrycker 

 ”Med det jag vet idag så hade jag inte placerat honom där heller.” 

Hon berättar att sonen ville läsa upp sina betyg för att han inte har godkänt i vissa ämnen. Då 

berättar mamman att lärarna sagt till sonen 

”Du behöver inte bry dig för du går bara i sär, skit du i det, du kommer att klara 

dig ändå.” 

Eftersom mamman kände sig tvingad att välja särgymnasiet till sonen ställer vi frågan ifall hon 

tror att han också kände sig tvingad att välja dit. 

”Vi försökte ju ändå att göra det så positivt som möjligt och han själv tyckte ju 

också att han såg att det andra inte passade, så han var ju också inne på, ja vad 

skulle han göra? Det fanns ju inget annat för honom.” 

Mamman berättar att när man går på särskola så går man tillsammans med allt ifrån de som är 

förståndshandikappade till de med sociala problem och som har låg intelligensnivå. Då får 

sonen välja mellan att umgås med de personer som har låg intelligensnivå, som inte förstår vad 

han pratar om, eller så hamnar han i det andra gänget som består av de ”socialt utslagna”. 

Dessa ungdomar har det dåligt hemma och har hamnat snett i olika situationer och har därför 

inte klarat att få godkänt i sina betyg. Mamman berättar att sonen hamnar i den sistnämnda 

gruppen just för att de har samma intressen, det vill säga mopeder och crossar. 

”Tyvärr har han inga ””normala”” kompisar, utan det är ju väldigt många med 

mycket problem hemifrån, så det är en jättejobbig bit.” 

Sonen har provat på fotboll, skytte och biljard berättar mamman men som fritidsaktivitet är 

fritidsgården hans stora intresse, där uppskattar han att vara. Mamman berättar att då sonen är 

mycket social som person och vill vara där det är mycket människor så är det enligt mamman 

en unik egenskap 
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 ”Det är egentligen unikt för dampare.” 

Hon berättar att sonen har en praktikplats där han är tre dagar i veckan. Där har han känt sig 

accepterad för den han är. Han får lära sig i sin egen takt utan att bli stressad. Som det ser ut nu 

ska han gå på ett lönebidrag på den arbetsplatsen i framtiden. 

 

Familj 5 (son) 

I denna intervju har vi fått möjligheten att intervjua tidigare intervjupersons son som i år blir 

tjugo år. Vi träffade honom på samma plats som vi träffade mamman, det vill säga i mammans 

affärslokal. Intervjun är utförd strax efter att vi genomfört den tidigare intervjun med mamman. 

Vi småpratar lite innan intervjun kommer igång och meddelar honom i vilket syfte vi vill 

intervjua honom och vad arbetet går ut på. 

Killen får frågan vilken inställning han har till sin diagnos och han berättar att han är positivt 

inställd till att veta om sin diagnos och att han varit det hela sitt liv. 

Från den tidigare intervjun med mamman så vet vi att pojken och mamman nu bor tillsammans 

på heltid. Då killen bott tillsammans med mamman största delen av hans liv får han därför 

frågan om hans diagnos kan ha medfört att han fått en nära relation till sin mamma. 

 ”Ja det tror jag, för man blir tighta.” 

Han berättar att hans pappa är helt olik mamman och att han provat på att bo hos pappan på 

helger när han var yngre och under tonåren när han gick på högstadiet var han tre månader hos 

mamman och två månader hos pappan. Det fungerade inte längre att ha det så, berättar han. 

Han berättar också att mamman har mer kontroll än pappan och att mamman kan lugna ner 

honom på ett sätt som inte pappan kan. 

När vi pratar om hur skolan fungerat under åren så berättar han att det varit ”hyfsat” på låg och 

mellanstadiet, högstadiet likaså. Han berättar att det var först när han började gymnasiet som 

det började ”spåra ur”. 
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”Då skulle de ge mig typ jätte enkla matteuppgifter som typ var för mellanstadiet 

och då sa jag det, ””detta är för enkelt, jag vill inte ha så enkla uppgifter””. Jag 

ville bli godkänd i nian och det kunde jag inte med de talen.” 

Han berättar om olika situationer där skolan bemött honom på ett sätt som lett till konflikter. 

”Jag har haft tre bra lärare i mitt liv, den ena jobbar på gymnasiet, han håller på 

att ge mig godkänt och jag säger bara det, det är en fantastisk människa som bara 

lägger krut på mig, han får mig att känna det som jag fixar detta.  Han har till och 

med sagt att jag har chans till VG om jag vill… De andra lärarna tror inte på mig, 

de säger att jag inte har en chans till godkänt. Då blir man less. Nio av tio lärare 

klarar inte av att ge mig godkänt, hur fungerar det!?” 

Han berättar att han lagt fram broschyrer till lärarna om DAMP och att han lagt upp en 

presentation om vem han är och pratat om hur hans problematik fungerar. 

”Till och med min präst som jag jobbar åt, hon har jag ju lärt känna väl, ja hon 

pratar mycket med mig. Hon ringde till skolan och frågade ””vad fasiken är det ni 

håller på med?”” 

Han berättar också att han inte fått vara med när det är ”öppet hus” på skolan, för sist han var 

med sa han till föräldrarna som var på besök 

”Om era barn ska söka hit ””stå på er och ställ krav”” för annars kommer det inte 

att fungera!” 

Han menar att skolan manipulerar de elever som har någon form av skada eller hjärnskada 

”När jag ser det, ja jag blir gråtfärdig. Varje gång jag säger till så säger de att jag 

får hålla mig till min praktikplats, för annars blir jag avstängd. Då blir man 

tårögd. Är det så här vi ska bli behandlade?” 

I skolan har han upplevt mycket mobbing berättar han och han tror att mycket beror på folks 

förutfattade meningar 
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”När man varit på en fest eller något, fritidsgård eller något, så visade det sig att 

folk kommit fram och sagt ””Ja men du är ju inte sån som vi trodde.”” 

Han har tre dagars praktik per vecka och två dagar som han är i skolan, två timmar per dag. 

Praktikplatsen fungerar kanon som han själv uttrycker det och han berättar att det nog leder till 

sommarjobb, vilket han haft två tidigare somrar. Han berättar att chefen där vill ha honom kvar 

och citerar vad han sagt 

”Det blir nog lugnast att du är här och jobbar ett tag till, tills du hittar det du vill 

göra.” 

Han talar om att han har en kompis som han är ”ganska tight” med och att han har bra kontakt 

med kompisens mamma som har en lugnande inverkan på honom. Han berättar att när han var 

sexton- sjutton år så levde han som i en bubbla. 

 ”Jag fastnade i en helt annan värld, man tänkte inte på något.” 

Tidigare tyckte han att han hade vänner men nu menar han att de vännerna har övergivit honom 

en efter en. Han berättar att en kompis till honom vred honom ur bubblan på något sätt. 

”Då tänkte jag, ””Vad fan, man får förändras nu alltså”” och så blev det! Då blev 

jag mer den här sociala, att kunna gå fram och hälsa på okända människor och 

liksom, ja en helt annan bit som felades innan.” 

När han fyllde nitton år hade han en fest där en klasskompis tog med sig några nya kompisar 

som också har DAMP. Därefter har han märkt att det är ”stor” skillnad mellan dem och honom 

själv. Han berättar att de nya vännerna är mer utåtagerande och att de saknar tålamod och ett 

lugnt temperament. Han umgås lite med de vännerna på fritiden berättar han. 

Han själv har en framtidsvision att få bli fritidsledare eller något liknande, gärna i en större 

stad. 

 ”Det hade varit riktigt kul! Det är liksom målet” 
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Han berättar att han är konfirmandledare och tar hand om ungdomar och att han varit det sedan 

han själv konfirmerades. Han utvecklar ämnet med att det blivit en hobby att hjälpa ungdomar 

som kan vara lite stökiga, att hjälpa dem en bit på vägen. 

Han förklarar att det är något han saknat när han vuxit upp, någon att identifiera sig med. 

 

Familj 6 

Intervju 6 är utförd hemma hos en av intervjuarna, på mammans initiativ. I hemmet befann vi 

oss ensamma tillsammans med mamman. 

Familjen består av mamman, hennes två söner, mammans nya man sedan fyra år tillbaka och 

hans son. Sönerna bor olika mycket hos familjen. Mannens son bor där varannan helg medan 

mammans yngsta son bor där heltid, han är endast hos sin pappa lite då och då. Den äldsta 

sonen bor hos sin mamma tre veckor i stöten och sedan hos sin pappa i tre veckor. 

Den äldsta sonen som intervjun kretsar kring, fyller fjorton år i höst. Han har gått på en 

Montessoriskola från det att han var tre år, fram till förra året. På den skolan hade han 

åtgärdsprogram och det var också där man ville göra en utredning på honom. 

”Han måste ju ha en diagnos”, sa de på skolan. 

Hans problematik var att han var okoncentrerad och ofokuserad i skolan. Han fick små 

raseriutbrott som skolan påpekade var vanligt hos barn med ADHD. Mamman förklarar att han 

går upp i spinn och att all kontroll då släpps och att han saknar förmåga att stoppa och stilla sig 

själv. I första klass berättade läraren att hon inte kunde svara på om pojken hade någon 

empatisk förmåga. Innan dess, då han gick förskoleklassen fungerade allting bra för där är det 

mesta på lek förklarar mamman. Sedan när han började första klass blev det mer allvar och han 

var tvungen att sitta still o koncentrera sig, det var därför det uppdagades då tror mamman. Men 

det var inte förrän efter ett och ett halvt år av ett rent helvete för sonen, som skolan först tog tag 

i och insåg pojkens problematik berättar mamman. Då fick han en avskärmning i klassrummet 

där han fick sitta med hörlurar och lyssna på musik under tiden han arbetade. Han hade väldiga 

problem med allt stök i klassen, när det blev för många runt i kring honom. 
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Mamman berättar att hon själv tänkt att något inte stämmer, att sonen har någon form av 

”störning”, som hon uttrycker det. Redan när han var liten var han väldigt överaktiv berättar 

hon. Hon förklarar att han har typiska drag för en person med en diagnos men att hon har 

försökt se det som att han har speciella förmågor och talanger, att hon som mamma får försöka 

styra honom dit hon vill att han ska komma. 

”… alltså för mig handlar det inte om att det är en sjukdom, det är ingen defekt, 

det är ingen felkoppling i hjärnan, utan det är… Vi använder fem eller tio procent 

av vår kapacitet av hjärnan o de här barnen kanske använder tjugo, utan några 

som helst svårigheter. Det är inget fel! Det är utveckling. Vi måste se det, det är 

utveckling, en evolution av vår hjärna, vårt mänskliga sinne.” 

Hon berättar att hon som förälder ställde sig positiv till en utredning för att hon själv också ville 

få det ”svart på vitt”. Men hon berättar också att hon tycker det sker överdrivet mycket 

diagnostiseringar, istället för att lära barnen att vända det till något positivt, att de är speciella. 

”Det svåra idag är inte att få en diagnos, det är att inte får en diagnos.” 

Skolan tog kontakt med en psykolog som gjorde en utredning på pojken. Men efter denna 

utredning av tester berättade psykologen att han inte uppfyllde alla kriterier för att få en 

diagnos ställd. Med de redskapen som används hemma skulle pojken även kunna fungera i 

skolan menade hon. Den utredningen gjordes på pojken när han gick i tredje klass och det var 

först efter det som mamman förklarar att sonen fick den hjälp han behövde i skolan. Trots detta 

såg lärarna det som att pojken halkat efter och att han själv skulle ta ansvar för sin skolgång, då 

det är tänket på Montessoriskolan. Skolan hade inte heller tidigare stött på ett barn med en 

ADHD- diagnos då han var en av de första att utredas för detta berättar mamman. Detta ställer 

sig mamman frågande till då just denna typ av skola utmärker sig för att ta hand om barn med 

särskilda behov. 

Efter det flyttade föräldrarna sonen till en kommunal skola där allt förändrades. Han placerades 

i en vanlig klass och fick extra hjälp av stödlärare i de ämnen han hade svårt för och på så sätt 

kom han på rätt köl igen. På den nya skolan pushade de honom på det sätt han behövde menar 

mamman, de upplevde inte honom som jobbig utan de fanns där o hjälpte till istället. Tidigare 

kunde mamman känna att han själv hade en känsla av att han var jobbig och i vägen. Hon 
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berättar också att han varit mycket positiv till flytten från Montessoriskolan. Han har sagt att 

han vill flytta i två års tid. 

” … för hans del har det varit mycket att han känt att alla är på honom o då blir 

han trängd o när han blir trängd då blir han irriterad o när han blir irriterad så går 

det inte att prata med honom o då skiter han i vilket.” 

Problemet på den förra skolan var också att trots resurser som sattes in i form av en 

specialpedagog så fanns det inga tydliga ramar och det är vad han behöver förklarar mamman. 

Ramar som han kan luta sig tillbaka på, utan att falla. I slutet placerades han i ett enskilt rum på 

den gamla skolan, men då ingen var där o talade om för honom vad han skulle göra fungerade 

det inte ändå. Han fick inte heller någon hemläxa under alla år på Montessoriskolan, trots att 

mamman berättar att hon ville det. Då han halkat efter menade hon att han måste kunna arbeta 

med det på hemmaplan så mycket det går, men det fungerade inte då Montessori har en särskild 

pedagogik som föräldrar inte kan lära ut. 

Mamman berättar att hon själv tar på sig stor skuld för pojkens turbulenta skolgång då hon 

berättar att hon trodde det var det bästa för honom, med specialpedagogiken. 

I efterhand har mamman berättat för sonen om utredningen som psykologen gjorde i skolan och 

förklarat att det var för att se om han hade ADHD. Han själv känner en flicka med diagnosen 

ADHD och sa att han kunde känna igen sig i henne. Han undrade varför han inte fick diagnosen 

berättar mamman och då förklarade hon att han har redskapen att klara det själv och på så sätt 

har han stärkts. 

Hon berättar vidare att situationen hemma påverkats mycket av sonens problematik då hennes 

nya man har svårt för att förstå pojken och lätt blir otålig och irriterad. Hon menar att de vuxna 

i familjen ser olika på uppfostran. Mannen tycker att det ska räcka med att säga till en gång och 

om barnen då inte lyder måste de straffas för att förstå att de gjort fel. Mamman menar att det 

inte fungerar för ett barn med svårigheter som hennes son har. Om han straffas med 

utegångsförbud så sitter han av tiden och sedan tänker han att han är fri, utan att förstå varför 

han egentligen straffats. 
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Syskonen emellan fungerar det inte alls, detta för att alla tre barnen är ytterligheter förklarar 

mamman. De har alla tre olika problematik att handskas med och det kan vara svårt att få det 

att fungera. 

När pojken gick i tredje klass började mamman undersöka om ridskola kunde vara något för 

honom. Han hade nämligen en rörelsepedagog i skolan som såg pojkens behov av att lära sig 

kontrollera sin kropp. Så han började rida och det har varit jättebra för honom berättar 

mamman. Han övar på så sätt upp fokus, koncentration och hur man balanserar sin kropp. Han 

utmanar sig själv tillsammans med hästen och lär sig saker han inte trodde att han kunde, 

samtidigt som han lär sig kommunicera med en annan levande varelse. 

 

Familj 7 

Intervjun är utförd i intervjupersonens hem, vid köksbordet över en kvällsfika. Huset var för 

övrigt tomt på folk, förutom en inneboende som verkade tillhöra familjen, men personen hörde 

inte vår intervju. 

Familjen består av mamman som vi intervjuar och två pojkar. Föräldrarna är skilda sedan tio år 

tillbaka och pojkarna bor varannan vecka hos sin pappa ute på landet en liten bit ifrån 

mamman. Intervjun fokuserar på den sextonåriga pojken i familjen som fått diagnosen Autism. 

Diagnosen fick han när han var nio år gammal och gick i tredje klass. 

Redan när pojken var sex år gammal fanns en misstanke om att han hade Autism och då 

gjordes en utredning som visade att så inte var fallet. Men med ett par ”tjatiga” föräldrar som 

visste att något inte stod rätt till gjordes senare en större utredning, berättar mamman. Då fick 

pojken diagnosen Autism. 

Mamman berättar att diagnosen i sig inte påverkat familjen mycket då hon förklarar det som att 

de som föräldrar redan från början visste att sonen hade sitt speciella sätt. Därför har de vant sig 

vid det och på så vis hittat lämpliga sätt att bemöta honom på. 
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Hon berättar däremot om sorgen och hur jobbigt det var till en början, när de fick reda på att 

sonen hade en diagnos. Men sedan förklarar hon att hon tänkte att det var samma barn som hon 

haft i alla år, bara det att nu fanns en diagnos med i bilden, det fanns ett namn på problemet. 

Den yngsta sonen har haft svårt för att förstå sig på sin storebror, det är inte förrän på senare tid 

han förstått vad det innebär med en diagnos. I början tyckte han jättesynd om storebror som 

hade en diagnos berättar mamman, men det gick över lika fort. 

Hon berättar om att hon och sonens pappa alltid kommit överrens vad gäller barnen och att de 

gjort denna resa tillsammans. Båda två har varit delaktiga till lika stor del och det ser hon som 

mycket positivt. 

Hon betonar flera gånger under intervjun vikten av att prata om saker och ting, om diagnosen 

och problematiken, både inom familjen men också med familjens släkt och vänner. Om inte så 

blir det lätt något ”mystiskt, udda och konstigt” över det menar mamman. 

Pojken har ännu inte själv riktigt begripit vad det innebär att ha en diagnos berättar mamman. 

Han är van att vara som han är och han ser inte sig själv som annorlunda. Däremot blir det när 

han springer på svårigheter lättare att förklara för honom att 

”… nej men det beror på det och detta va o det beror på att du har autism.” 

På frågan vad som är utmärkande för sonens diagnos säger mamman att det är svårt att förklara. 

Hon menar att hon är van vid detta livet och därför inte ser det på samma sätt som en 

utomstående. Men hon påpekar att han har specialintressen som han är väldigt duktig på, bland 

annat jakt. Om han inte är intresserad av något så fastnar det inte. Hon förklarar att han är mer 

matematiskt än språkligt begåvad. Han har svårt för att läsa av det sociala samspelet människor 

emellan. Struktur är också något som är väldigt viktigt för människor med Autism. Hemma har 

de gjort upp ”massor” av scheman för att det ska bli lättare att strukturera upp dagarna. Ibland 

även timme för timme berättar mamman. När problem uppstår finns alltid habiliteringen som 

stöd. Dit vänder de sig ofta menar mamman. Hon betonar hur viktigt det är att våga begära 

hjälp, att inte skämmas. I slutänden är det trots allt det bästa för barnet menar hon. 

Fördelen med att sonen fått en diagnos är enligt mamman de insatser som satts in i skolan. 
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”Även om han går i vanlig klass så fick han alltså andra insatser i skolan, så det är 

väl egentligen den enda fördelen han haft av sin diagnos så att säga.” 

Med vänner berättar mamman att det varit lite si och så. Då sonen har svårt för just det sociala 

samspelet och att läsa av vad andra människor känner blir det lätt konflikter. Men hon berättar 

att det är sådant de arbetar med i skolan. 

Däremot har han varit i kontakt med andra barn/ungdomar med Autism genom grupper som 

finns på habiliteringen. Där har de fått träffas och prata om ”allt och ingenting” och de har 

hittat på olika aktiviteter. De har varit och fikat, tittat på bio och sådant berättar mamman. Det 

ser hon som ”mycket” positivt. Trots att det finns många olika grader av diagnosen har han 

känt någon slags gemenskap med dessa barn/ungdomar tror mamman och där har han fått vara 

just en ”vanlig” tonåring, där föräldrarna inte lägger sig i vad som försiggår och vad det talas 

om. 

Mamman berättar att familjen hela tiden haft habiliteringen på sin sida, men att det i skolan 

varit kämpigt. Som föräldrar har hon och sonens pappa fått kämpa och vara engagerade för att 

över huvud taget få igenom något. 

Nu går sonen i en liten grupp i den stora klassen med fler lärare att tillgå. Han har olika 

datorprogram och liknande för att underlätta skolarbetet. Mamman berättar också att efter 

familjens flytt till den nuvarande bostadsorten bytte sonen till en kommunal skola. Där trivdes 

han inte alls då pedagogiken var annorlunda än den han var van vid så han bytte tillbaka till 

Montessori. Om det beror på pedagogiken eller miljön på/i den kommunala skolan berättar 

mamman att det förmodligen kan vara både och. Montessoripedagogiken fungerar bra för 

hennes son menar hon och miljön är också annorlunda. Det är mindre klasser och mindre 

intryck, vilket gör det lättare för en person med Autism. 

Mamman förklarar skolans situation på följande sätt 

”… sen är det väl så att det är olika ungar med olika bekymmer eller vad det nu 

är, så de får inte ihop det på något höger eller vänster. Jag tror nog någonstans att 

det finns en vilja, men sen blir det inte omsatt i verkligheten, ifall det har med 

ekonomi att göra eller att de är lata, det vet jag faktiskt inte, det är svårt att säga.” 
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På frågan vad hon har för framtidsvision för sin son svarar hon att då han nu är sexton år 

gammal har han bra koll själv. Hans passion är djur, natur, jakt och skog och det är vad han vill 

hålla på med. Han har varit på praktik på ett skogsbruksgymnasium dit han kommer att söka då 

han slutar nian. Då det är hans intresse vill inte mamman ställa sig i vägen utan hon menar att 

han är gammal nog att bestämma och kunna ta ansvar själv. 

 

Familj 8 

Vi träffades på intervjupersonens arbetsplats och det var på hennes initiativ som vi träffades där 

en morgon innan hon började arbeta. Vi träffades för att göra en intervju angående hennes 

sjuåriga dotter som har Aspergers syndrom (Autismspektra som mamman berättar att det heter) 

och upplevelsen av att leva i en familj med denna diagnos. 

Mamman som vi träffar är ensamstående med en sjuårig dotter som fick sin diagnos i februari i 

år. Hon berättar att hon har sin dotter på heltid och att dottern träffar sin pappa var tredje helg 

tillsammans med deras kontaktfamilj. Pappan har varit med om en trafikolycka och fick då en 

hjärnskada. Efter det fick han ett kraftigt epilepsianfall som ledde till att hans tillstånd 

försämrades och därför kan han inte längre ta hand om sin dotter själv. 

Mamman berättar att hon sedan dottern var liten misstänkt att det varit någonting som inte 

stämt. 

”Just det här med att… hon leker gärna med andra barn men leker sin egen lek i 

leken. Det har varit väldigt tydligt, sen ja, liten. Hon har varit lite höjdrädd och så, 

så hon gick inte själv förrän hon var femton månader, kompisarna gick ju många 

av dem strax innan de var ett, eller runt ett år. Men hon gick på knäna, för ställde 

hon sig upp så hisnade hon, hon tyckte det var jätteläskigt.” 

Det var på skolans initiativ som en utredning kom på tal och mamman berättar att hon själv 

också hade funderat på det. Då var dottern tre år och det som hade uppmärksammats var 

dotterns problematik till att associera till ljud. 
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””Katten mjauar”” eller ””hunden skäller”” o då kunde det bli såhär ””solen 

skiner””, det kunde liksom bli uppåt väggarna så. Det var där de hade anammat 

det, de hade liksom fått det konkret.” 

Utredningen skickade från BUP till habiliteringen och blev färdig nu i februari. 

Mamman berättar att hon försökt förklara för dottern vad Asperger är, men att det inte är lätt. 

Kompisars föräldrar vet om det, för mamman vill att det ska vara öppet då dottern kan vara lite 

speciell och då vet föräldrarna varför, säger mamman. De föräldrar som fått veta om diagnosen 

har inte tagit avstånd, mamman menar att det snarare är tvärt om att de tycker det är bra att de 

fått veta. Mamman berättar att hennes mamma har lite svårt att ta in det här. Hon menar att 

vissa tycker det är ”hemskt” att flickan har en diagnos. 

Mamman berättar om dotterns problematik, att den yttrar sig i att hon är jättesocial och att hon 

är väldigt påhittig, hon börjar med mycket som hon har svårt för att avsluta. Dottern vill gärna 

styra och ställa och bestämma hur det ska vara. Mamman berättar att när hon har kompisar 

hemma så måste mamman varar där 

”Rätt vad det är så kan hon till exempel börja leka själv, om hon kommer på 

något annat så lämnar hon kompisen där inne på rummet. Då får jag säga att ”” nu 

har du kompis här, då leker man med kompisen””, ””ja just det!””, och så går hon 

ju tillbaka igen.” 

Vidare berättar mamman om dotterns problematik 

”Hon är svår att ha ett samtal med, att diskutera, att prata med henne om 

någonting, då kan det bli uppåt väggarna och sådär. Hon är inte fokuserad på vad 

hon pratar om.” 

”Man kan till exempel inte sätta sig ner o säga ””hej, vad roligt att se dig nu när 

du kommer hem från skolan o hur har det varit i skolan idag? Vad har ni gjort för 

någonting?”” 
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Mamman berättar att det inte går att få kontakt med henne i de situationerna då en dialog förs. 

Dottern behöver scheman och visuell struktur som visar vad som händer och sker under dagen 

förklarar mamman. 

Det som har påverkat familjen angående dotterns diagnos är att mamman nu vet hur hon ska 

handskas med sin dotter förklarar hon. 

”Det jag märker är ju det att ju klarare o ju tydligare jag är, både med 

seriesamtalen när jag pratar med henne, o med bilder, då fungerar dagen mycket 

bättre.” 

Mamman har en kontaktfamilj till dottern de dagar i veckan då mamman jobbar kväll. 

Kontaktfamiljen har ett likadant schema hos sig berättar mamman. De har scheman som talar 

om vad som gäller för dagen. 

Mamman berättar att dottern nu går i förskola och att hon ska börja ettan till hösten. Mamman 

berättar att hon själv har god kontakt med dotterns lärare. Inför hösten finns det en utbildad 

resurs på skolan som ska ha ett rum uppbyggt på ett speciellt sätt och dit ska dottern gå berättar 

mamman. 

 

Familj 9 

Vi träffar intervjupersonen på hans initiativ på hans arbetsplats en eftermiddag. 

Intervjupersonen beskriver sin familj bestående av honom själv som pappa, hans fru och deras 

fyra barn i åldrarna sexton, fjorton, tolv och tio. Det är sonen som blir femtom år i år som 

intervjun kretsar kring. Han har fått diagnoserna Atypisk autism och ADD. 

Pappan berättar att sonen var sex år när han fick sin diagnos och att utredningen skedde på 

förskolans initiativ men att föräldrarna hade haft sina misstankar redan tidigare då sonen var 

två- tre år gammal. Det som de hade uppmärksammat var att sonen var väldigt tidig med 

grovmotoriken, men aningen senare med finmotoriken. Pappan berättar vidare att sonen var sen 

med talet och att hans sätt att umgås med andra jämnåriga var utmärkande 
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 ”Han var svårare att få kontakt med än hans syster.” 

”Man pratar väl och ser om han säger något tillbaka och så, det var svårare med 

honom.” 

Pappan berättar att det var ungefär samma saker som uppmärksammats i skolan. 

Pappan får frågan hur det kändes när läraren föreslog en utredning och han svarar 

”Alltihopa är ju ett enda långt sorgearbete så att säga, för det är ju ett bekymmer. 

Ett sorgearbete leder ju till att man blir väldigt ledsen och väldigt arg. Någon 

slags försvarsinställning till världen, som kommer till uttryck i vissa situationer. 

Samtidigt är man väldigt ledsen. Ja, jag vet inte varför man är ledsen? Eller det 

klart man är ledsen liksom. Om det är så att man ser att detta kommer leda till 

bekymmer? Det finns ju alltid ett visst inslag av självanklagelse, ””vad har jag 

gjort och vad har jag inte gjort som kan ha lett fram till detta?”” För jag menar, 

vissa saker känner man ju att ””det där kunde jag inte gjort något åt”” och det är 

ju väldigt mycket som man inte kan göra något åt. Jag menar att blir man 

överkörd kan man inte göra något åt det, men får man cancer så tänker man 

liksom, ””vad har jag gjort? Vad kunde jag ha gjort annorlunda?”” Så det är ju 

väldigt många sådana situationer med självanklagelse. Men det är nog en del av 

det, med sorgearbetet, att man anklagar sig själv och funderar väldigt själv. För 

ingen förälder är ju, det finns ju inget föräldraskap som är perfekt, så det går ju 

alltid att hitta ett stort antal fel man har gjort på vägen.” 

Ett annat bekymmer som pappan uttrycker är ifall sonens diagnos utgör ett bekymmer för sina 

syskon. 

”Kan hans bror bli den här mest populära killen i fotbollslaget eller är det 

omöjligt på grund av att han har en bror som har ett funktionshinder? Att han är 

lite konstig o då blir hans bror också det, att det liksom smittar av sig?” 

Pappan berättar att syskonen för övrigt har blivit mycket mer toleranta, på gott och ont som han 

uttrycker sig. Den yngsta dottern har blivit ”brådmogen” och tar på sig ett stort ansvar som en 

elvaåring normalt inte tar på sig i sociala situationer. 
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Som hjälp och stöd i sorgearbetet har familjen fått samtal med kurator, på pappans begäran. En 

annan parallell till bearbetning drar pappan till samtal med psykolog och specialpedagoger. 

Han berättar att sonen är relativt medveten om sin diagnos, men att han hade kunnat bli ännu 

mer medveten. Pappan hänvisar till sin fru som tar det största ansvaret i familjen och som också 

är den som kommunicerar bäst med sonen. Tanken med medvetenheten är att diagnosen inte 

ska döljas, de vill inte att sonen ska skämmas för sin diagnos menar pappan. 

”De här diagnoserna är ju väldigt svåra för väldigt många människor att 

acceptera, av en rad olika skäl, verkar det som. Och i olika mån så accepterar man 

att det finns andra som har diagnoser, ””men mina barn har det inte””. Eller så är 

det till och med folk som säger att de här diagnoserna endast är ””ett socialt 

fenomen””. Och så finns det olika grader ju, så det finns ju väldigt mycket olika 

nivåer så att säga, av hur omgivningen ställer sig till det. Och det tar ju väldigt 

lång tid innan skolan accepterar att ””han har den här diagnosen”” och sen att det 

tar väldigt lång tid för dem att börja jobba på ett sätt som är anpassat, om de 

någonsin klarar det.” 

Den här intervjun är den sista vi gör och vi uppmärksammar pappan om att det varit flest 

kvinnor vi intervjuat och att det är många av dem som lever som skilda. Pappan bekräftar att en 

familjesituation som den här ger upphov till konflikter. 

Sonens problematik är att upprätthålla fokus på en uppgift. 

”Jag kan säga till honom att gå in o borsta tänderna tre gånger o så kommer han 

””just det, jag skulle ju borsta tänderna””. 

Pappan berättar att det är så med allting. 

”Att upprätthålla fokus på det man läser, på det man gör, på vart man är på väg 

och så att upprätthålla fokus på att man klär på sig, att gå någonstans… i vissa 

situationer att ta andras perspektiv än sitt eget. Att se långsiktigt till exempel, man 

kan säga till ett annat barn att ””du måste läsa läxan, för annars kommer du inte in 

på skolorna du vill komma in på””, ja kanske… det är ju problematiskt att 

uttrycka det med ord. För samtidigt när man säger det så tänker man att ””ja 
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riktigt så är det ju inte heller””, för vi sa ju till honom att ””om man nu vill syssla 

med att programmera spel, då måste du syssla mycket med matte””, och då gjorde 

han det, då satsade han på matten. Så det förstod han ju då, fastän det låg väldigt 

långt fram i tiden. Så det, ja de här sakerna gäller ju inte alltid. Det är inte det att 

han är utan empatisk förmåga, att han alltid inte kan ta en annans perspektiv, i 

vissa situationer. Till exempel när lillebror klämmer fingret eller något liksom, då 

kan han inte omedelbart förstå att allting annat då måste stå tillbaka, att detta är 

det absolut viktigaste som händer just nu, att nu måste brorsan få hjälp med sitt 

finger för det gör väldigt ont. Då kan han ””ja jo jo, men nu ska jag…””, ””nu ska 

ju jag ha en glass”” eller så (skratt). Så i vissa sådana situationer kan han mycket 

väl förstå att det är problem, men det är koncentrationen… att fokusera, som är 

problemet.” 

Diagnosen har bidragit till att familjen kommit åt pengar i form av resurser till skolan och 

metoder i alla dess former beroende på vilken agenda man följer. 

Pappan berättar att sonen går på högstadiet och att skolgången varit krånglig och att de fått 

jobba med skolan hela tiden. 

”Min fru säger ju det ibland att ””vi har kanske gjort det krångligare för honom 

genom att…””, jag är ju sån fortfarande att om jag tycker en lärare gjort fel så 

ringer jag hem till dem och säger det, om de har skitit i det blå skåpet. Så att, och 

jag vet inte om det är ett bra eller dåligt sätt, jag vet inte om jag ska vara tyst eller 

om jag ska prata.” 

Han berättar att trots att lärarna säger att de tycker att det är bra att han ringer så vet han med 

sig att det finns två agendor. Om han inte ringt så kanske lärarna känt en annan arbetsro och 

utvecklat en annan arbetsmetod säger han. 

Föräldrarnas ambition är att sonen ska gå vidare på ett vanligt gymnasium så att dörren står 

öppen för högskolan, men det vill inte skolan. De vill att han ska skrivas in på särskola, men att 

han ska gå kvar på den vanliga skolan, enligt deras studieplan. Pappan förklarar för oss 
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”Går du särskolan eller särgymnasium så är du ju inne på ett annat spår än resten 

av världen.” 

Initiativet till särskolegymnasium har föreslagits av en pedagog och av särskolans rektor 

berättar pappan. Nu vill föräldrarna ha ut en oerhört detaljerad beskrivning på vad sonen har 

kvar till det att han kan få ett betyg så att de kan jobba för det hemma också berättar pappan. 

Det är ett krävande arbete för skolan, vilket pappan poängterar 

”Det kan ju vara helt enkelt att han överbelastar den pedagog eller de pedagoger 

som ska göra detta arbete, men han har laglig rätt att få den hjälp han behöver.” 

Pappan berättar att det kan röra sig om att föräldrar och skola har olika uppfattning om pojkens 

framtidsvisioner. 

”Vi tänker att han kan få de här sju betygen, han kan komma in på gymnasiet, han 

kan kanske eventuellt få en högskoleutbildning. Troligen inte, men vi vill ändå 

hålla det öppet, medan pedagogen tänker att han inte kan komma in på gymnasiet, 

han kan aldrig gå en utbildning. Man måste ha en annan målsättning, eftersom 

pedagogen har pratat om särskola också, då har han tänkt sig en helt annan 

målsättning. Då har vi ju väldigt olika uppfattning om hur vi ska nå våra mål, vi 

har helt olika uppfattning om vilka (betonar vilka) målen är” 

De vänner som sonen har är skolkamrater som också har någon diagnos eller är speciella på 

något vis förklarar pappan. 

Pojkens stora intresse är datorspel berättar pappan, som tillägger att de byggt olika projekt med 

legorobotar som man programmerar. Han berättar hur sonen och han hittat på spel med väldigt 

avancerade idéer som nästan varit ogenomförbara. Han berättar också att sonen sysslat lite med 

bågskytte och simning. Som gymnasieutbildning skulle man kunna tänka sig 

dataspelskonsulent avslutar pappan med. 
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8 Diskussion 

I vår studie har vi mött föräldrar till barn med olika ställda diagnoser, några av dem har 

överlappande diagnoser, det vill säga fler än en diagnos. De diagnoser det rört sig om är 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så som ADHD, DAMP, DCD, ADD (den tidigare 

benämningen för ADHD), Autism och Asperger syndrom (se avsnitt om diagnoser). Vi har i en 

intervju också träffat en förälder till ett barn som bytte skola efter att skolpersonalen föreslagit 

en utredning. Vi fick tillgång till intervjuer med två av föräldrarnas barn och vi kommer därför 

också att presentera deras egna berättelser. 

I ungefär hälften av familjerna framkommer att en utredning skett på föräldrarnas eget initiativ 

medan det i annat fall varit skolan som föreslagit en utredning. De flesta föräldrar påpekar att 

de själva tidigt uppmärksammat sitt barns problematik oavsett på vems initiativ utredningen 

skett. I samtliga fall är det diagnosen som är avgörande för barnens symtom och föräldrarna tar 

upp de symtom som uppmärksammats på just deras barn. Utifrån ett stigmatiskt perspektiv kan 

diagnoserna utgöra vilka som blir avvikare i samhället, då varje tidsepok har sina avvikare. Det 

beror på att samhället avgör vilka som är avvikare och vilka som anses vara normala. När 

någon diagnostiseras kan den i samma mening bli stämplad som sjuk och kan med det bli 

placerad i ett visst fack, en viss kategori av samhällsmedborgare, en slags social kategorisering. 

Föräldrarnas inställning till att en diagnos ställts är överlag positiv, det är ingen skillnad på 

barnet nu mot hur det varit tidigare, före diagnosen. En av föräldrarna till ett barn med ADHD 

påpekar att det finns möjlighet att göra om utredningen efter två år, vilket ses positivt, då 

diagnosen inte är ställd för alltid. Detta skulle kunna kopplas till individuell/medicinsk 

normalitet, att diagnosen kan behandlas bort. Att man genom ett normaliseringsarbete 

behandlar individen för att få ett mer normalt beteende. En diagnos medför samtidigt en sorg, 

vilket framkommer i två av föräldrarnas berättelser.  

De flesta föräldrar har uttryckt vikten av att vara öppen och att tala om diagnosen, som en 

förklaring för barnet, framförallt vid motgångar föranledda av diagnosen. Att barnet själv blir 

medveten om sin diagnos men också en medvetenhet och förståelse för föräldrarna själva. I en 

av familjerna väntade dock föräldrarna en tid innan de berättade för barnet om dess diagnos, på 

grund av rädsla för mobbning. Likaså en annan förälder berättade att barnets kompisar inte vet 
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om något och inte heller ledarna där barnet spelar hockey. Föräldern påpekar jargongen på 

hockeyträningarna och uttrycker en oro över att barnets lagkamrater skulle få reda på 

diagnosen. Denna oro kan vi härleda till en rädsla för stigmatisering då omgivningens okunskap 

och förutfattade meningar kan leda till uttalanden angående barnets problematik. Än en gång 

handlar det om samhällets stämplande effekt, att barnet kan utpekas som en avvikare från 

resten av gruppen. 

Föräldrarna påpekar också att omgivningen, släkt och vänner lättare kan förstå barnet och dess 

svårigheter då diagnosen blir en förklaring. På frågan hur barnet själv ställt sig till 

diagnosen/diagnoserna svarar föräldrarna olika. Några uttrycker att deras barn har eller har haft 

svårt att ta diagnosen till sig då barnen själva inte tycker att de har eller har haft några problem. 

Då det ställs en diagnos av habiliteringen eller av BUP ges i samma stund barnet en etikett. 

Som en instutition i samhället identifierar habiliteringen och BUP barnets problematik med 

något som faller utanför det normalas ramar. I och med detta speglas samhällets maktutövning. 

Genom kategoriseringen sorteras människor som normala eller onormala. Barnet som inte själv 

anser sig vara annorlunda eller ha någon problematik blir av samhället utnämnd till en avvikare 

mot sin vilja. På samma sätt blir barnet också placerat i en social kategori också det mot sin 

vilja. 

I två av familjerna är barnen uttryckligen positiva till sin diagnos därför att diagnosen gett dem 

en förklaring till deras beteende. En förälder uttrycker att hennes barn blivit så pass medveten 

om sin diagnos innebörd att hon i vissa situationer bokstavligt utnyttjar den. I familjen där en 

diagnos inte ställts framhäver föräldern att det svåra i dagens samhälle inte är att få en diagnos, 

det är att inte få en diagnos. Föräldern påpekar sin uppfattning om dagens överdiagnostisering, 

att man istället för att ställa en diagnos på barnet borde vända barnets speciella förmågor och 

talanger till något positivt. Detta kan kopplas till statistisk normalitet, med utgångspunkt att 

ändra levnadsvillkoren i miljön, utan att ändra på själva individen.  

Den främsta fördelen med en diagnos, som framkommer i samtliga fall, är tillgången till 

resurser i skolan. Några föräldrar uttrycker att utan en diagnos får de ingen hjälp. Vi ställer oss 

frågan huruvida det kan röra sig om ekonomiska motiv då barnets diagnos blir motivet för 

skolan, för att få extra resurser. Alltså, utan diagnos, inga resurser. En förälder upplever dock 
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ingen skillnad efter att en diagnos ställts, i fråga om arbetssätt och resurser, resurserna fanns 

som tillgång redan innan diagnosen ställdes.  

I två av familjerna där ADHD förekommer som diagnos medicineras barnen för detta. 

Medicinering kan endast ske efter att en diagnos ställts. I det ena fallet märker barnet själv stor 

skillnad av medicinens effekt, utifrån vad föräldrarna berättar, medan det i det andra fallet 

endast märks skillnad av skolpersonalen. Genom att ge medicin blir barnet automatiskt 

förknippat med en sjukdom och i och med detta blir barnet stämplat som sjuk. Då barnet 

medicineras för sin diagnos görs detta i hopp om att barnets symtom ska dämpas och fungera 

normalt i samhället. 

Trots möjligheten till resurser som föräldrarna talar om framkommer i de flesta fall långa 

utlåtanden om barnens problematik i skolan. I de intervjuer vi genomfört visar det sig att 

ungefär hälften av barnen i familjerna går i en kommunal skola och den andra hälften i olika 

friskolor. Däremellan har det i ett par familjer skett byten mellan de olika skolformerna. I 

föräldrarnas berättelser framkommer att deras barns skolgång kantats av olika svårigheter. 

Svårigheterna gäller bland annat att få förståelse från skolan angående barnets problematik och 

därmed att få en anpassad skolgång, utefter barnets behov. I de flesta fall berättar föräldrarna 

att deras barn inte är särskoleberättigade, vilket de ställer sig positiva till. Samtidigt innebär det 

att barnen skall klara av den ”vanliga” skolan, med rätt insatser, som föräldrarna i flera fall 

efterlyser. Dock förekommer ett fall där ett barn går på särskolegymnasium, mot förälderns och 

barnets egen vilja. I en annan familj har särskolegymnasium föreslagits för barnet, vilket 

föräldern inte är enig med skolan om. Konsekvenserna av att placera dessa barn i en miljö där 

de inte själva känner att de kan identifiera sig med sin omgivning blir än en gång en slags social 

kategorisering. Skolan har ett intresse av att upprätthålla stabilitet och normalitet inom sin 

instutition. Den som avviker, i detta fall elever som är svagbegåvade eller med andra 

svårigheter, stör systemet och den normala undervisningen. Därför ligger det i skolans intresse 

att placera de avvikande barnen i grupper med andra avvikare. I båda dessa fall poängterar 

föräldrarna att särskolan sänker ambitionen för barnets utveckling i skolan, kunskapsmässigt 

och att barnets framtida studier påverkas då de ej blir högskoleberättigade med en 

särskoleutbildning.  
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I intervjun med den kille som går på särgymnasiet ger han oss sin berättelse kring sin önskan 

att få läsa upp sina betyg och han berättar om den negativa respons han fått av lärarna. Han 

berättar att de uttryckligen sagt att det inte varit någon mening med att läsa upp betygen, då han 

går i särskolan. I och med att killen går på särskolegymnasium avviker han från det ”vanliga” 

gymnasiet. Hans ambition att utveckla sina kunskaper negligeras av lärarna, som i och med 

killens inskrivning på särgymnasiet stämplat honom som avvikare. Han berättar att det varit 

mycket konflikter med lärarna och han poängterar att han tycker att de inte förstår honom. 

Däremot fungerar det bra på hans praktikplats, dit han går tre dagar i veckan, bra. Han berättar 

att han där känner sig accepterad för den han är. På praktikplatsen har de alltså anpassat sig 

efter killens behov, vilket kan kopplas till statistisk normalitet. 

I ett fall där barnet går i stödgrupp uttrycker föräldern barnets önskan att få gå tillsammans med 

den övriga klassen. Barnets problematik blir synliggjord då det tvingas gå i stödgrupp istället 

för att gå med övriga klassen och på så sätt avviker han från de andra eleverna. Stödgruppen 

blir en slags social kategorisering och barnet kan mot sin vilja bli kategoriserad av sina 

klasskompisar. Förövrigt kanske inte barnet känner igen sig i de andra eleverna som går i 

stödgruppen och kan därmed få svårt att acceptera sin placering i denna grupp. 

Vi har i en intervju också träffat en förälder till ett barn som bytte skola efter att skolpersonalen 

föreslagit en utredning, då de misstänkt att barnet har ADHD. Utredningen gjordes, men ingen 

diagnos ställdes. En tid senare bytte barnet skola då barnet själv tappat suget i skolan och vid 

skolbytet fann inte den nya personalen barnets tidigare problematik, de kände inte igen den 

beskrivning som föregående skola presenterat angående barnet. Det kan vara så att den tidigare 

skolan såg barnets problematik som ett hot till att störa den stabilitet som skolan vill 

upprätthålla. En utredning för eventuell diagnos blir ett styrmedel för att få kontroll på barnets 

problematik. Den nuvarande skolan däremot ser barnets möjligheter, kopplat till statistisk 

normalitet. Skolan anpassar sig efter barnets behov. I ett par fall belyses dock föräldrarnas 

positiva inställning till den respons de fått av skolan. 

Det sociala samspelet är en grundläggande svårighet för samtliga barn enligt föräldrarna i 

undersökningen. Svårigheterna kan leda till missförstånd bland barnet och dess vänner och 

klasskompisar. I många fall upplever föräldrarna att barnets relationer till vänner pendlar upp 

och ned. I de fall där barnen har en stadig kontakt med vänner berättar föräldrarna att det ofta är 



63 

 

vänner med liknande problematik, i vissa fall vänner som också har en diagnos. En förälder 

berättar att dess barn varit på träffar genom habiliteringen, där barnet fått möjlighet att träffa 

andra barn med liknande problematik. 

I några fall där barnet utövar någon form av fritidsaktivitet berättar föräldrarna vinsten av 

samhörighet, i viss mån kompisrelationer, men även att det är en slags terapi för barnet, som får 

öva på sina svårigheter. En av föräldrarna berättar om sitt barn som går på scouterna. Föräldern 

poängterar där vikten av att barnen får vara som de är, utan några särskilda talanger. Än en 

gång kopplar vi detta till statistisk normalitet, att omgivningen anpassar sig efter individen. I 

intervjun med den tjugoåriga killen berättar han om hans upplevda fördomar och att 

omgivningens okunskap om diagnoser är vad som leder fram till det. 

Föräldrarnas berättelser i fråga om hur syskonrelationen mellan deras barn fungerar (för de 

barn som har syskon) ser olika ut. I några familjer framkommer att det diagnostiserade barnets 

problematik tar mycket plats från de övriga syskonen. Problematiken bemöts av syskonen på 

olika sätt, i vissa fall är syskonen fientligt inställda till det andra syskonets diagnos och 

problematik, medan syskonen i andra fall har en högre toleransnivå till sitt syskons 

problematik. I övriga fall uttrycker föräldrarna att syskonen inte gör någon skillnad på om 

syskonet fått en diagnos eller inte. I den familj där en diagnos inte ställts på barnet uttrycker 

ändå föräldern att barnets problematik ställer till med problem i familjen. Detta kommer i 

uttryck främst i frågan barnuppfostran, som föräldrarna ser olika på. Några av föräldrarna 

uttrycker en oro om ifall det kan vara så att en diagnos ”smittar av sig” på syskonen i familjen, 

att diagnosen påverkar syskonen negativt. Vi har en tanke om att detta skulle kunna kopplas till 

stigmatisering, att syskonet i fråga genom det diagnostiserade barnet också blir utpekat som 

onormalt. 

Föräldrarna uttrycker att deras framtidsvisioner för deras barn främst utgår ifrån ett 

skolperspektiv, de hoppas att deras barn med rätt hjälp skall klara av skolgången. En förälder 

uttrycker sin oro över barnets framtid och rädslan för att barnet ”skall hamna på gruppboende 

tillsammans med andra utvecklingsstörda”. Avslutningsvis vill vi belysa den tjugoåriga killens 

positiva inställning till framtiden. Hans önskan är att bli fritidsledare, för att kunna hjälpa 

ungdomar, då han själv saknat någon att identifiera sig med när han växte upp.  
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9 Avslutning 

Det har varit intressant att få ta del av föräldrarnas berättelser som gett oss en utförlig 

beskrivning av deras livssituation, att leva med en diagnos i familjen. Berättelserna bygger på 

föräldrarnas egna erfarenheter av deras barns diagnoser och innebörden av att leva med den. 

Föräldrarnas berättelser har varit fylliga i sina beskrivningar och genom berättelserna har vi 

upptäckt nya intressanta områden att studera. I två av intervjuerna berättar föräldrarna om 

sorgen av att deras barn diagnostiserats. Vi som intervjuare har själva reflekterat över att det är 

få personer i vår undersökning som berättat om sorgen av att ens barn diagnostiserats. Detta 

kan bero på att övriga föräldrar inte tänkt på det under intervjun eller, de kanske inte upplever 

det som en sorg att deras barn diagnostiserats. I en intervju uttrycker föräldern att barnens 

förmågor och talanger borde vändas till något positivt. En annan orsak till att det inte sagts 

något om just sorgen kan bero på föräldrarnas integritet. Vi tror att det kan kännas som en 

förlust för föräldrar när ens barn inte är som andra barn i de avseenden som är avgörande för att 

en diagnos ställs. Därför tycker vi att det kan vara ett intressant ämne för vidare studier.  

Under vår sökning av tidigare forskning kring det berörda ämnet framkommer att det finns få 

undersökningar på hur det är att leva med en diagnos i familjen, utifrån ett föräldraperspektiv. 

Det finns däremot mer av forskning som är riktad på specifika diagnoser, ”hur det är att leva 

med ADHD som vuxen” och liknande. Vi efterlyser fler studier på hur det är att leva med en 

neuropsykiatrisk diagnos, utifrån föräldrars berättelser. 

I föräldrarnas berättelser framkommer i samtliga fall att deras barn har eller har haft 

problematik i skolan, oberoende vilken diagnos barnet har. Problematiken innefattas av en 

ständig kamp från föräldrarna angående barnets behov av skolans stödinsatser.  

Slutligen, då vi mött föräldrar som delat med sig av sina egna, unika berättelser utifrån deras 

erfarenheter återspeglas deras livssituation i berättelsen. Trots att föräldrarna har gemensamt att 

deras barn har en diagnos ser problematiken annorlunda ut i de olika familjerna. Vi ser därför 

svårigheter med att generalisera vårt material på andra familjer.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter, Ida la Fleur och Ann-Charlotte Nord, som går sista terminen på 

socionomprogrammet vid Kristianstad Högskola. Vi skriver nu vårt examensarbete i form av en 

c-uppsats om barn med koncentrationssvårigheter. Efter att vi själva kommit i kontakt med barn 

som diagnostiserats för funktionsnedsättningar som ADHD, DAMP, Asperger med fler, 

väcktes vårt intresse för detta ämne. Syftet med studien är att vi vill ta reda på hur en diagnos 

påverkar ett barn och dess familj. Syftet med intervjuerna vi vill genomföra är att få möjlighet 

att ta del av era erfarenheter och upplevelser om hur diagnosen påverkat just er familj. 

Studien kommer att genomföras i form av en enskild intervju tillsammans med er. Intervjun 

beräknas ta cirka en timme. Under intervjun kommer vi att använda oss av en bandspelare för 

att vara säkra på att få med all information som ges. Vidare kommer ett antal andra familjer att 

intervjuas med samma syfte och under samma förutsättningar. 

Det är helt frivilligt att delta i intervjun och du har rätt att avbryta ditt deltagande, om du så vill, 

men vi hoppas att du kan tänka dig att ställa upp på en intervju, då vi tror att din kunskap och 

erfarenhet kan hjälpa oss att få svar på våra frågor. Vi garanterar dig anonymitet, vilket innebär 

att du inte kommer att kunna identifieras under någon del av arbetet med uppsatsen, då endast 

vi har tillgång till materialet. Vi kommer heller inte att ange i uppsatsen på vilken ort intervjun 

är utförd. 

Tack för att du deltar! 

Ida la Fleur, 0733-72 48 00   Handledare: 

Ann-Charlotte Nord, 0734-20 03 28  Ann-Margreth Olsson   

    Sektionen för Hälsa och Samhälle 

    Högskolan i Kristianstad 
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Bilaga 2 Frågeschema (semistrukturerad intervju) 

Intervju med förälder/föräldrar till barnet; 

 Hur barnet och familjens situation ser ut idag? 

 Hur det kommer sig att en utredning och en diagnos kom på tal och genomfördes? 

 Vilken inverkan har diagnosen haft på barnet och familjen? 

 Vad har förändrats efter att diagnosen ställts? I familjen? Skolan? Kompisar? 

Släktingar? 

 Familjen och barnets inställning till diagnosen 

 Vad gör familjerna och barnen med diagnosen? 

 Egna reflektioner från intervjupersonen som vi kan få ta del av? 

 

Om möjlighet finns till intervju med barnet (OBS! Föräldrars samtycke); 

 Hur ser din diagnos ut? Svårt att beskriva med ord, rita istället? 

 Vad brukar den göra med dig? 

 Vad brukar du göra med den? 

 Eller, vad kan du berätta om din diagnos? 

 Skillnad före och efter diagnostiseringen? (Från fall till fall) 

  



70 

 

Bilaga 3 ”Brevet” 
 

Jag heter … det vet ni redan. Men det finns något om mig som ni inte känner till. Om det ska 

jag berätta för er nu.  

Ni har kanske märkt att jag har svårt att sitta stilla, att jag ibland hoppar snabbt mellan glad och 

ledsen och inte alltid kan stoppa mina idéer.  

Ni har kanske också märkt att jag säger saker som jag ångrar direkt, att jag är spontan och 

ibland lite känslig.  

Allt det här är jag! Och de här sakerna beror på att jag har något som kallas för ADHD. Det är 

engelska och betyder ungefär att jag har svårt att koncentrera sig. 

Jag vill berätta det här för er därför att ni är mina vänner och för att jag önskar att ni ska förstå 

mig bättre.  

När man tänker på det är det egentligen inte så kontigt. Vi är alla olika, alla har något som är 

unikt för just dem! Kanske har du en mormor som inte hör så bra, en släkting som sitter i 

rullstol eller så känner du någon som har glasögon. Nu känner ni mig och det här är min egen 

grej. Vad är din?  

Det känns jättebra för mig att ha fått berätta det här för er och jag hoppas att ni ska förstå mig 

bättre nu.  

Om ni vill veta mer finns det fin information på nätet, ni kanske kan be era föräldrar om hjälp. 


