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ADHD Barn 
– en skrift för dig som är förälder eller närstående

Vad är ADHD?  
– diagnostiska kriterier 
ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) är 
en diagnos som ställs utifrån en symtombild på ouppmärk-
samhet, impulsivitet och hyperaktivitet (överaktivitet).  
För att ett symtom ska räknas som uppfyllt vid diagnos 
behöver det vara ofta förekommande. 

Totalt har 9 symtom på ouppmärksamhet och 9 symtom 
på impulsivitet och/eller hyperaktivitet utkristalliserats. För 
att som barn möta diagnostiska kriterier angående symtom 
behöver minst 6 av 9 uppfyllas för ouppmärksamhet eller 
impulsivitet/hyperaktivitet.  Ofta har man symtom inom 
båda symtomkategorierna men antalet kan variera mellan 
olika barn. För att få en diagnos behöver också symtomen 
orsaka en påtaglig funktionsnedsättning. Märkbara symtom 
måste också ha funnits innan 12 års ålder. Symtomen måste 
också orsaka en  påtaglig funktionsnedsättning för barnet. 
När tillräckligt många symtom uppfylls och dessa symtom 
hindrar barnet från att kunna klara av två eller fler viktiga 
livsområden, som till exempel sociala relationer, skola och 
fritidsaktiviteter kan en ADHD diagnos ställas. 

En ADHD diagnos säger ingenting om orsaken till 
ADHD. Än så länge finns inget definitivt svar på frågan 
om orsaker. En stor del tros kunna förklaras av ärftliga 
faktorer och en mindre del av påverkan i moderlivet 
eller under första levnadsåren såsom syrebrist vid födsel, 
 hjärnhinneinflammation etc. Forskning pågår. 

ADHD anges i tre svårighetsgrader: mild, medelsvår 
och svår. Vad som avgör är hur många symtomkriterier 
som uppfylls utöver minimum och graden av funktions-
nedsättning.  När en ADHD diagnos ställs definieras 
också vilka symtomkriterier som är mest framträdande. 
Har du 6 eller fler symtomkriterier för både ouppmärk-
samhet/koncentrationssvårigheter och impulsivitet/hy-
peraktivitet anges ADHD, av kombinerad form. Har du 
enkom tillräckligt inom en av kategorierna anges det vid 
hyperaktivitet/impulsivitet som ADHD, främst hyperakti-
vitet samt vid ouppmärksamhet/ koncentrationssvårigheter 
ADHD, främst ouppmärksamhet. Förut kallades ADHD, 
främst ouppmärksamhet, för ADD.

Det är vanligt att barn med ADHD också har svårig-
heter med att lära sig läsa och skriva, med motorik, och 
med språklig utveckling. En del barn uppfyller också diagnos-
tiska kriterier för uppförandestörning eller trotssyndrom. 

Den manual som används för att vägleda gällande 
 diagnos är Diagnostiska statistiska manualen, DSM-5. 
Följande symtomkriterier listas däri: 

Ouppmärksamhet
•  Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel 

i skolarbetet, arbetslivet eller andra aktiviteter (till 
 exempel förbiser eller missar helt detaljer, slarvigt 
genomförda uppgifter).

•  Har ofta svårt att kvar hålla uppmärksamheten inför 
uppgifter eller lekar (till exempel har svårt att kvar hålla 
fokus under lektioner, samtal eller under längre stunder 
av läsning). 

•  Verkar sällan lyssna på direkt tilltal (till exempel ter sig 
frånvarande även utan någon uppenbar källa till distrak-
tion). 

•  Följer sällan givna instruktioner och misslyckas med att 
genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgif-
ter (till exempel påbörjar uppgifter men tappar genast 
fokus och låter sig lätt distraheras). 

•  Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktivi-
teter (till exempel har svårt att klara av uppgifter i flera 
led; har svårt att hålla ordning på verktyg, redskap och 
tilhörigheter; arbetar rörigt och oorganiserat; har svårt 
att tids-planera; kan inte hålla tidsramar).

•  Undviker ofta, ogillar eller är ovillighet att utföra 
uppgifter som kräver mental uthållighet (till exempel 
skolarbete eller läxor; för äldre tonåringar och vuxna: 
till exempel sammanställa rapporter, fylla i formulär, 
läsa längre artiklar). 

•  Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för upp-
gifter eller aktiviteter (till exempel skolmateriel, pennor, 
böcker, verktyg, plånböcker, nycklar, anteckningar, 
 glasögon, mobiltelefoner). 
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•  Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli (för äldre 
 tonåringar och vuxna kan det inkludera  
ovidkommande tankar).

•  Är ofta glömsk i det dagliga livet (till exempel göra 
hemsysslor, gå ärenden; för äldre tonåringar och vuxna: 
till exempel följa upp telefonmeddelanden, betala 
 räkningar, komma till avtalande möten). 

Hyperaktivitet och impulsivitet
•  Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter 

eller kan inte sitta still på stolen.
•  Lämnar ofta sin plats i situationer då man förväntas 

sitta kvar en längre stund (till exempel lämnar sin plats 
i klassrummet, på konter eller andra arbetsplatser, eller 
i andra situationer där det krävs att man sitter kvar). 

•  Springer ofta omkring, klänger eller klättrar i situationer 
där det inte kan anses lämpligt. Hos tonåringar och 
vuxna kan det vara begränsat till en känsla av rastlöshet. 

•  Klarar sällan av ett leka eller förströ sig lugnt och stilla. 
•  Är ofta ”på språng”, agerar ”på högvarv” (till exempel 

oförmåga eller obekväm med att vara stilla en längre 
stund vid exempelvis restaurangbesök eller på möten; 
kan uppfattas av omgivningen som rastlös eller ha ett 
sådant tempo att andra har svårt att hänga med). 

•  Pratar ofta överdrivet mycket. 
•  Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren är 

färdig (till exempel fyller i och avslutar andras meningar, 
oförmåga att vänta på sin tur i ett samtal). 

•  Har ofta svårt att vänta på sin tur (till exempel när man 
står i kö). 

•  Avbryter eller inkräktar ofta på andra (till exempel 
kastar sig in i andras samtal, lekar eller aktiviteter; 
 använder andras saker utan att be om lov eller  
tillåtelse; för ungdomar och vuxna till exempel inkräk-
tar i eller tar över andras aktiviteter). 

ADHD 
– råd till vuxna i barnets miljö 
 En viktig insats för barn med ADHD är anpassningar i 
barnets miljö. Här följer en lista på vad föräldrar, skola 
och andra vuxna i barnets omgivning kan göra för att 
hjälpa barnet att utvecklas på ett positivt sätt.

 Allmänt bemötande 
•  Beröm och belöna barnet när det har lyckats, detta 

 skall ske så nära inpå det positiva beteendet 
som  möjligt. Detta ökar chanserna att beteendet 
 återupprepas. 

•  Försök att i möjligaste mån ignorera negativt beteende 
hos barnet eftersom det minskar risken för att det 
återupprepas. 

•  Avbryt oönskat beteende med handling hellre än  
med prat.  

•  Negativa konsekvenser på ett visst beteende, så kallad 
bestraffning, skall användas med försiktighet. Om det 
används skall bestraffningen (i form av exempelvis 
fråntagen veckopeng) vara direkt och tydligt kopplat till 
det oönskade beteendet.  

•  Använd inte hot. 
•  Ge ofta positiva påminnelser och förberedelser på 

förändringar, exempelvis ”efter det här avsnittet skall 
du få gå och sova gott”.  

•  Ha tydliga regler som följs konsekvent och som finns 
nedskrivna.  

•  Kalla på uppmärksamhet, gärna fysiskt, innan en  
instruktion ges. 

• Tala tydligt och kortfattat. 
•  Linda inte in uppmaningar i hövlighetsfraser eller frågor. 
•  Hjälp barnet att planera (gärna visuellt) och att  

följa planen.  

Kamratrelationer
Att skaffa kamrater och att upprätthålla relationer är 
någon som vi alla stundtals kämpat med. För barn med 
ADHD kan det innebära en extra utmaning. Att planera 
i förväg, förutse konsekvenser av ens handlingar och att 
reglera sitt humör är svårt för barn med ADHD och där-
för behöver de extra hjälp av de vuxna runtomkring.

Några tips för bättre kamratrelationer:
•  Observera hur ditt barn leker med andra barn. Var 

beredd att ingripa om du märker att det kan bli bråk. 
•  Om bråk uppstått tala lugnt och sakligt om vad som 

gick fel och vad hen kan göra annorlunda i en liknande 
situation framöver. Var dock taktfull, kritisera inte ditt 
barn för mycket. Hur mycket skulle du framföra till 
en vuxen vän? Lägg dig på samma nivå när du framför 
kritik till ditt barn.

•  För barn under 10 år- håll kamratträffar till under  
tre timmar. 

•  Utgå från barnets intressen när du väljer fritids aktiviteter.
• Det är okej att ha ett fåtal vänner. 
•  Arrangera en – till – en träffar med andra barn. Barn 

med ADHD har oftare lättare att umgås på det viset. 
•  I relation till jämnåriga eller äldre barn kan barn med 

ADHD ibland bli lurade att göra saker som de senare 
ångrar. Visa intresse för ditt barns lekar och kamrater 
och vägled till välfungerande samspel. 

•  Se till att barnet är engagerat i någon form av sport. 
•  Inför första mötet med en ny träningsgrupp, ring 

ledarna och fråga dig om de har kunskapen för att ta 
emot ett barn som behöver extra anpassning. Träffa 
dem innan tillsammans med ditt barn någon gång innan 
själva träningstillfällena börjar. 

•  Reagerar ditt barn med stark ilska på förluster  eller 
mycket retsamt när hen vinner kan det förstöra 
 kontakten med andra barn i träningsgruppen.  Överväg 
sporter som har en stark gemenskap men inte är 
lagsport som t.ex. kampsport, simning, friidrott.
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Föräldraskap
Har ditt barn ADHD eller annan funktionsnedsättning 
rekommenderar vi att du kontaktar barn- och ungdoms-
medicinsk mottagning, barn- och ungdomspsykiatrisk 
mottagning (BUP) eller barn- och ungdomshabiliteringen 
på den ort du bor. I Sverige skiljer det sig åt mellan olika 
landsting vem som har ansvar för att ge råd och stöd till 
barnet och föräldrar/anhöriga. Stockholms läns lands-
ting har mycket information på sin habiliterings hemsida 
http://habilitering.se/adhd-center/. De har flera faktablad, 
varav denna är specifikt för föräldrar http://habilitering.
se/sites/habilitering.se/files/2._foraldrar_till_barn_med_
adhd_141022.pdf 

För föräldraskap i stort vill vi också rekommendera 
Martin Forsters föreläsning Rädsla, oro och självkänsla hos 
barn, från 2015, som finns på http://urskola.se eller hans 
bok Fem gånger mer kärlek - Forskning och praktiska råd 
för ett fungerande familjeliv, 2009, Natur & Kultur.  
Greene Ross Explosiva barn, 2003, Cura förlag. 

Några tips för föräldrar är:
•  Åskådliggör dagen eller veckan med ett tydligt schema 

där aktiviteter och tider skrivs in eller visas med bilder. 
Schemat sätts upp där barnet kan se det eller kan följa 
med barnet under dagen. 

•  Beröm! Beröm! Beröm och uppmuntra barnet så fort 
det gör något bra. Beröm även för det som kan tyckas 
vara småsaker eller självklarheter. Berömmet ska kom-
ma direkt i anslutning till det positiva beteendet och du 
ska tala om vad du tyckte barnet gjorde bra.

•  Situationer där det inte är tydligt vad som ska göras, 
så som vid en övergång från en aktivitet till en annan 
eller ostrukturerade situationer överlag kan vara svåra 
att hantera. Gör en skriftlig plan i förväg med exakta 
anvisningar om vad ni ska göra t.ex. när ni kommer till 
affären, barnkalaset. Hänvisa till den under aktiviteten 
och beröm både dig själv och barnet när ni håller er  
till den. 

•  Har du fler barn? Sätt av enskild tid med vart och ett 
av barnen varje vecka. 

•  Kom ihåg att du som förälder gör så gott du kan och 
att det brukar räcka. Schemalägg tid för dig, eventuell 
partner, där du får återhämta dig ett tag. Helst en 
stund varje vecka.

Ibland kan man som förälder/anhörig behöva externt 
stöd för att klara av sitt samliv. Kommunerna bistår med 
Familjerådgivning och kan ofta erbjuda parsamtal, familje-
samtal, samtal för de som skiljt sig och samarbetssamtal. 
Se Stockholms kommun för mer information om de olika 
typerna av samtal www.stockholm.se/Fristaende-webb-
platser/Fackforvaltningssajter/ Socialtjanstforvaltningen/
Familjeradgivningen- Stockholms-stad/Vara-behandlingar1/ 
Gå in på din kommuns hemsida för att se vad de har  
för dig. 

En broschyr för syskon http://www.levamedadhd.se/index.
php/adhd-material/informationsmaterial

För att läsa mer generellt om relationer rekommenderar 
vi Kärlekens ACT, 2012, av Russ Harris.

Studier
Ofta har studiegången varit besvärlig när man har ADHD 
och det är ofta i den miljön ens symtom blir till ett funk-
tionhinder. Nu när ditt barn är litet kontaktar du skolan 
för att få hjälp med anpassning av barnets skolsituation. 
Förskolan och skolan är skyldiga att utforma stödinsatser 
till de barn som behöver. Ett bra samarbete mellan föräld-
rar och förskola eller skola är viktigt. Lärarna behöver ofta 
stöd för egen del i form av specialpedagogisk handledning. 
Det finns också ofta gratis läxläsning som ges på biblio-
tek, universitet eller skola. I Stockholm finns bland annat 
www.lararjouren.se/for-foraldrar/gratis-laxhjalp. https://
biblioteket.stockholm.se/

Några tips för klassrummet: 
• Minska störningsmomenten. 
• Sänk ljudnivån. 
• Minska antalet synintryck. 
• Låt barnet arbeta i små grupper. 
• Ge tillfälle till arbete en-till-en med en vuxen. 
•  Pröva att använda skärmar mellan bänkar i klassrum-

met. 
• Pröva att använda musik som ljudkuliss. 
•  Öka fokus genom att skärma av omgivningen, till ex-

empel med musik, öronproppar eller med en keps.
•  Låt barnet spela in viktiga instruktioner eller fota av 

tavlan. 
• Placera barnet långt fram i klassrummet.

I pedagogiken: 
• Utgå ifrån och bygg på barnets förmågor. 
•  Ha tydliga avgränsade arbetsuppgifter, gärna med 

inbyggd belöning. 
• Ha så lite material som möjligt framme. 
• Ta ett moment i taget.  
•  Använd intresseväckande arbetsuppgifter (bygg på 

nyfikenhet, omväxling och snabba lustfyllda resultat). 
•  Visa konkret, rita, exemplifiera med rollspel,  

skriv upp regler. 
•  Ge hjälp att hitta materialet, använd exempelvis  

färgkodade böcker.  
•  Hjälp barnet att få erfarenhet av att göra färdigt  

en uppgift. 
•  Ha korta arbetspass, tydligt avgränsade i tid och med 

lustfylld paus, gärna rörelsepaus. 
•  Uppmärksamma vad barnet gör och benämn det. 
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Detta hjälper barnet att själv sätta ord på det som 
utförs och öka sin medvetenhet om händelsekedjor 
och konsekvenser. 

• Hjälp barnet att hitta en lämplig studieteknik.   
•  Låt barnet ha något för händerna t.ex. en stressboll då 

det kan göra det lättare att lyssna.

För föräldrar: 
•  Sitt ner tillsammans med ditt barn när det är dags  

för läxor. 
• Ge korta instruktioner.
•  Be läraren i den mån det går om skriftliga instruktioner 

för läxor och andra uppgifter. 
•  Bestäm kortare pass, t.ex. studera i 15 minuter med e 

n viss uppgift. Fokusera på några uppgifter i taget. Dela 
upp arbetet i mindre delar. 

•  Växla mellan två olika uppgifter för minska 
 uttröttbarheten.

•  Börja studiepasset med det som verkar roligast eller 
enklast, för att komma igång bättre.

•  Ha dubbla uppsättningar av arbetsmaterial, en för 
barnet att ha hemma och en att ha kvar i skolan. Ju 
mindre saker som måste tas med fram och tillbaka 
desto bättre. 

•  Ha i barnets ryggsäck en mapp med inkomna lappar 
från skolan och en mapp för det som ska tillbaka  
till skolan. 

När ditt barn blivit större erbjuds det stöd för att klara 
av eftergymnasiala studier. En del folkhögskolor erbjuder 
kurser speciellt anpassade efter personer med ADHD 
diagnos. Högskolor och universitet har en speciell sam-
ordnare för personer med funktionsnedsättning. Just nu 
är det Stockholms Universitet som koordinerar de olika 
läroinstituten. 

www.allastudier.se 
www.studeramedfunktionshinder.nu 
www.csn.se 

Resurser
Kommun
Kommunens socialtjänst kan ge stöd i form av t.ex. 
föräldra träningskurser och avlastningsfamilj. Insatser från 
kommunen går oftast via SoL, socialtjänstlagen. Man 
ansöker själv direkt om varje insats. Vid insatser via social-
tjänstlagen betalar man oftast en del av kostnaden själv.

Kommunen erbjuder också stöd via LSS, lagen och 
särskilt stöd och service. Enbart en ADHD diagnos 
kvalificerar inte barnet automatiskt för LSS. Ibland, om 
din funktionsnedsättning till följd av din diagnos är särskilt 
svår, kan du dock ändå beviljas stöd. Har du även autism-
diagnos räknas du till något som kallas ”personkrets I” och 
har rätt att direkt ansöka om LSS-insatser. LSS-insatser är 
oftast helt bekostade av kommunen. 

En del är i behov av hjälpmedel för att klara av  vardagen. 
Dessa föreskrivs även inom Barn- och ungdomspsykiatrin 
eller inom habiliteringen (vem som ansvarar för detta 
skiljer sig åt mellan olika landsting). Hjälpmedel kan vara 
timstockar för att se över tids åtgång, tyngdtäcken för att 
minska orolig sömn, anpassade kalender system etc. Nu 
för tiden finns många appar till datorer och mobila en-
heter som kan underlätta vardagen och som du kan ladda 
ner själv. 

Kom ihåg att ta med en kopia på ditt neuropsykiatriska 
utlåtande när du ansöker. 

www.socialstyrelsen.se/socialtjanst Om SoL
https://lagen.nu/1993:387 Om LSS. 
www.fritidsnatet.se/
http://habilitering.se/adhd-center/

Landsting
Utredning och behandling av ADHD sker oftast på barn- 
och ungdomsmedicinsk mottagning, inom barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) eller på privata mottagningar 
som har avtal med landstinget. Läs mer om BUP på  
www.bup.se När utredningen är gjord vid Moment 
Psykologi står BUP i ditt hemlandsting för uppföljning 
med behandling. Oftast innebär det att vi vid avslutad 
utredning skickar utredningen till den mottagning som 
remitterade ditt barn till oss. Ska remissen gå till annan 
mottagning hjälper vi dig med det. 

Det läkemedel vid ADHD som skyddas av särskild 
licens och som bara kan föreskrivas av psykiatriker och 
barnläkare är gruppen centralstimulerande. Läkemedel 
för ADHD ger biverkningar för en del och är därför 
inte lämpliga för alla, t.ex. om du har risk för hjärt- och 
kärlproblem. För barn kan det också hämma längdtill-
växt. Om barnet tolererar behandlingen har den dock 
visats vara hjälpsam för många. Den form av psykologisk 
 behandling som visat sig hjälpa många familjer med mer 
utåtagerande barn är olika föräldraträningsprogram så-
som exempelvis Kometprogrammet  
www.kometprogrammet.se 

Det är vanligt att det finns andra psykiska och sociala 
 problem när man har ADHD. Mår ditt barn psykiskt 
dåligt vänder du dig till barn-och ungdomsmedicinsk 
 mottagning, vårdcentral eller BUP mottagning.
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Privata initiativ
Det finns en del patient- och anhörig organisationer samt 
andra privata initiativ med bra information och stöd. Den 
största, och som också har mycket information på sin 
hemsida arrangerar kunskapsträffar på olika teman som 
föräldraskap, ekonomi, relationer etc. är  
www.attention-riks.se. Du anmäler dig själv till föreningen.
Andra sidor med bra information är  
www.underbaraadhd.se,  
www.sjalvhjalppavagen.se,  
http://gillbergcentre.gu.se/, 
På engelska: http://smartgirlswithadhd.com/,  
www.additudemag.com, http://childmind.org/about-us/ 

Myndigheters publikationer
Allt material som tas fram av myndigheter samlas på 
www.kunskapsgudien.se. 

Några exempel: 
•  Lättläst om ADHD hos barn och ungdomar,  

Socialstyrelsen, 2016.
•  Lättläst om ADHD hos vuxna,  

Socialstyrelsen 2016.
•  Stärkt stöd till barn som anhöriga – resultat och slut-

satser från fem års utvecklingsarbete, 2016.
•  Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD,  

kunskapsstöd, Socialstyrelsen 2014. Läkemedels-
behandling av ADHD hos barn och vuxna  
– Stöd för beslut och behandling,  
Socialstyrelsen 2014. 

•  ADHD- diagnostik och behandling, vårdens 
 organisation och patientens delaktighet, SBU 2013. 

•  Prioritering av kunskapsluckor  
– behandlingsmetoder vid ADHD, 2014.
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