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Institutionen för psykologi 

 
 

Bästa förälder!      
      
 
Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet har länge bedrivit forskning kring barns 
utveckling av uppmärksamhet, impulsivitet och förmågan att reglera känslor. Vi genomför nu 
ett forskningsprojekt där vi studerar hur barn med eller utan ADHD fungerar avseende dessa 
förmågor, samt hur olika miljöfaktorer kan påverka utvecklingen.  
 
Vi vänder oss nu till familjer med barn som är 8 - 12 år gamla och har en ADHD-diagnos, med 
förfrågan om ni skulle vilja vara med i vår studie. 
 
Deltagande i studien innebär att ditt/ert barn får komma för ett besök vid Uppsala Barn- och 
BabyLab (vid institutionen för psykologi som ligger på von Kraemers allé 1C, nedanför slottet). 
Besöket tar ca 2 timmar, inklusive paus för att barnet ska orka och tycka att det är roligt att 
delta. Under besöket får ditt barn göra olika uppgifter som t ex att försöka minnas siffror, titta 
på bilder och göra uppgifter på datorn. Med dessa uppgifter vill vi bland annat undersöka 
barnets förmåga till uppmärksamhet och impulskontroll. Några av uppgifterna kommer att 
registreras med s.k. eye-tracking, där barnets ögonrörelser på datorskärmen registreras med 
hjälp av en dator. Ditt barn kommer också att bli intervjuad om sig själv och sina 
familjerelationer.  
 
Vissa delar av besöket kommer att filmas, så att testledaren inte ska behöva sitta och anteckna. 
På så sätt kortas tiden vi träffar barnet ner och testledaren kan bättre koncentrera sig på 
barnet.  
 
För att få information om ditt barns hemmiljö, hur ditt barn fungerar hemma samt om ditt 
barns styrkor och svårigheter vill vi också att du som förälder besvarar ett frågeformulär. Syftet 
med frågorna är inte att ställa någon diagnos, utan att titta på beteenden ur ett dimensionellt 
perspektiv (dvs. i vilken grad man uppvisar beteenden som alla har i olika utsträckning), vilket är 
vanligt i den här typen av forskning. För att få information om hur ditt barn fungerar i skolan 
skulle vi också vilja att barnets lärare besvarar ett frågeformulär. Om du och ditt barn vill vara 
med i studien kommer ni att bli tillfrågade om samtycke till att vi kontaktar ditt barns lärare.  

 
Som tack för att ni är med i studien får ni ett presentkort på Stadium eller Akademihandeln till 
ett värde av 200 kr.  
 
Vi hoppas att du/ni vill hjälpa oss med den här studien, som syftar till att öka den kunskap som 
gör att vi i framtiden bättre kan förstå varför en del barn har problem med koncentration och 
uppmärksamhet. På sikt hoppas vi att få mer kunskap som kan förbättra möjligheterna till tidiga 
insatser. 
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Givetvis är medverkan helt frivillig! Om ni ger ert godkännande kommer vi att kontakta er per 
telefon inom kort för att höra om du och ditt barn är intresserade av att delta i studien. Om du 
har frågor är du givetvis varmt välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl.  

 
Vi har goda erfarenheter av alla de metoder vi använder i studien. Alla uppgifter som kommer 
oss till del inom forskningsprojektet kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga 
får del av dem. Deltagares information märks med ett kodnummer och kopplingen till person 
kan endast göras av behöriga personer. Alla resultat kommer att redovisas på gruppnivå, så att 
inga enskilda deltagare kan identifieras. Du kan när som helst och utan att ange skäl avbryta 
deltagandet. Personuppgiftsansvarig och huvudman för projektet är Uppsala universitet. Enligt 
personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om 
dig/ditt barn som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktpersoner är Karin 
Brocki och Matilda Frick som också kan lämna vidare information kring projektet om så önskas. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Karin Brocki, docent   Matilda Frick, leg psykolog/doktorand
      
018/471 21 17    018/471 72 77 
karin.brocki@psyk.uu.se   matilda.frick@psyk.uu.se 

 


