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Att kunna se möjligheterna 

To be able to see the possibilities 
En studie om engagerade lärares arbete med elever med AD/HD-
problematik. 

A study about teachers who take an active interest in children with 
AD/HD-difficulties. 

Susanna Jonsson och Camilla Mauritzson 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att försöka uppmärksamma några lärares arbete med elever 
med AD/HD-problematik i en grundskola i Stockholms förort. Ungefär en av åtta elever 
som börjar skolan i Sverige har dessa symptom (Gillberg, 1996). Vi har valt att 
undersöka vilka pedagogiska strategier lärarna på skolan använder sig av med barn med 
dessa svårigheter i sin undervisning och i sitt bemötande. Vi har även valt att undersöka 
hur dessa lärare utformat klassrumsmiljön för att eleven på bästa sätt ska anpassas till 
den pedagogiska verksamheten samt tagit reda på vilken hjälp lärarna får från skolan i 
form av extra resurser. Vi har gjort en kvalitativ studie där vi intervjuat klasslärare, 
rektor och specialpedagog och sedan jämfört informationen från våra informanter med 
tidigare forskning och litteratur. Resultatet visar att de flesta lärare menar att alla elever 
med dessa svårigheter ändå är väldigt olika och att användandet av olika pedagogiska 
strategier är nödvändigt. De menar också att de får tillräckligt med hjälp från skolan 
men att det skulle vara fördelaktigt med mindre klasser eller större lärartäthet för att 
kunna tillgodose elevernas behov. Lärarna har också gett oss råd om hur man på bästa 
sätt kan utforma klassrumsmiljön för att skapa ett trivsamt, lugnt och städat klimat. Vi 
har insett att det är av stor vikt att ha kunskap inom detta område för att som lärare 
kunna bedöma och välja ut vilka metoder som fungerar bäst på eleven och för att kunna 
se möjligheterna för en inkluderande skolgång. 
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Abstract 
The purpose of this study is to take notice of teachers work with children that have 
AD/HD problems in a elementary school in a Stockholm suburb. About one in eight 
students in Sweden has these symptoms (Gillberg, 1996). We have chosen to look into 
which pedagogical strategies teachers in the school use with the children who have 
these difficulties in terms of educating and their approach to them. We have also 
examined how these teachers have developed their classroom environment to best suit 
the student and the pedagogic activities and also which extra resources the teachers 
receive from the school. We have done a qualified study and have interviewed teachers, 
a principle and a specialist in pedagogy and then compared information from earlier 
studies and literature. Results show that several teachers are of the opinion that all 
students with this difficulty are different and therefore the use of different pedagogical 
strategies is crucial. They also mean that help in terms of recourses from the school are 
adequate but that it would be advantageous to have smaller classes or more frequent 
staffing ratio to be able to provide for the needs of these students. The teachers also 
gave advice how to improve the classroom environment in the best possible way to 
create a comfortable, calm and clean environment. We came to the conclusion that it is 
crucial as a teacher to have knowledge in this area to be able to choose which methods 
are suitable on students to be able to see the possibilities for an included school 
attendance. 
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Förord 
Vi har båda länge haft ett stort intresse för barn med AD/HD och liknande problematik 
och fick nu tillfället att studera detta område närmare.  

Vi vill med detta förord tacka alla som har hjälpt oss på vägen under arbetets gång och 
vill speciellt tacka våra informanter som tagit sig tid och kraft att ställa upp på intervjuer 
och delat med sig av den kunskap och erfarenhet de alla har. 

Vi vill även tacka vår handledare Karin Dahlin, universitetsadjunkt och doktorand på 
Lärarhögskolan i Stockholm, som varit ett stort stöd för oss under skrivprocessen 
genom att alltid ställa upp på handledande samtal och diskussioner, ha ett stort tålamod 
och alltid ge oss snabb och kreativ hjälp. 

Vi vill även tacka våra nära och kära som visat omtanke och förståelse då tiden för 
umgänge blivit mindre. 

Slutligen vill vi även tacka varandra för all stöttning och hjälp och kommer med glädje 
erinra oss den tid vi delat under dessa veckor. 

 

Susanna Jonsson och Camilla Mauritzson 

Stockholm 2008-01-07 
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1. Inledning 

1:1 Bakgrund 
Det finns många elever i varje klass i dagens skolor, alla dessa elever är olika och alla 
hanterar de skolans uppgifter olika. Några har diagnosen AD/HD (attention deficit 
hyperactivity disorder) vilket innebär att det har avvikelser inom områdena 
uppmärksamhet, aktivitet och impulser (Gillberg, 1996) och kan av den anledningen ha 
svårigheter med olika aktiviteter och moment i undervisningen. Andra har inte 
diagnosen men visar ändå på dessa svårigheter och behöver en anpassad 
undervisningsform. Det kan ta väldigt lång tid för eleven att få en diagnos, ibland 
många år (Peacock, 2002). Vi har av den anledningen valt att undersöka de barn som 
har samma svårigheter som barn med AD/HD men som ännu inte fått någon diagnos. Vi 
har valt att kalla dem för barn med ”AD/HD-problematik”. Enligt Gillberg (1996) finns 
det ett barn i varje klass som har dessa svårigheter. 

Med denna undersökning vill vi öka den förståelse som finns för dessa barn genom att 
ge läsaren mer kunskap om de symptom som dessa elever besitter. Vi vill visa hur lärare 
kan arbeta för att göra deras vardag lättare och samtidigt ge alla barn i klassen en 
likvärdig utbildning. I Läroplanen står det följande: 

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och 

ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.” 

(Skolverket, Skollagen (1985:1100) 2 §). 

Vi anser att det är viktigt för lärare att ha de kunskaper som behövs för att undervisa 
dessa barn både vad gäller undervisning och bemötande. ”Varje lärare, oberoende av 
skolform, bör ha en god generell kunskap om funktionshinder och de konsekvenser de 
kan få i skolsituationer (SOU 1998:66, 1998).” Målet med vår studie är att ge läsaren en 
inblick och kunskap i det pågående arbetet i skolan med elever med AD/HD-
problematik. Vi vill genom forskning och intervjuer försöka bidra till att skapa en större 
förståelse inom ämnet och för dessa elever samt ge råd till ett alternativt arbetssätt med 
elever med AD/HD-problematik. 

Begreppet ”En skola för alla” innebär att skolan måste organiseras så att den är lika för 
alla elever, oavsett vilka möjligheter, förutsättningar och behov som finns. Det är viktigt 
att kunna anpassa och se den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen. 
Skolan måste erbjuda varje individ en likvärdig undervisning och maximala 
utvecklingsmöjligheter för var och en. Men det är då viktigt att det sker i en miljö där 
elevens självkänsla och positiva självuppfattning blir och består stark, alltså i en miljö 
där man upplever verklig delaktighet och gemenskap (SOU 1998:66, 1998). 
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Vår fokus ligger på de pedagogiska strategier som läraren använder sig av i sitt arbete 
samt hur det går att utforma klassrumsmiljön på bästa sätt för att underlätta inlärningen, 
öka koncentrationen och skapa ett behagligt och lugnt arbetsklimat. Vi har också valt att 
undersöka vilken hjälp lärarna får i form av extra resurser. Vi har valt att inte 
kommentera medicinering av eleven då vi inte ansett det vara relevant för vår 
undersökning. 

1:2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att påvisa vilka pedagogiska strategier lärare i en skola 
använder sig av i sitt arbete med barn med AD/HD-problematik vad gäller bemötande, 
undervisning och klassrumsmiljö samt vilken hjälp de får i form av resurser från skolan 
för att underlätta lärarens arbete. 

1:3 Frågeställningar 
• Vilka pedagogiska strategier använder sig lärarna av vid sitt bemötande och sin 

undervisning för elever med AD/HD-problematik?  

• Hur kan lärarna utforma klassrumsmiljön för att underlätta för eleven i den 
pedagogiska verksamheten? 

• Vilka hjälpmedel och resurser får läraren tillgång till i sitt arbete? 

2. Tidigare forskning 

2:1 Historik  
AD/HD och dess symptom har haft många benämningar under åren, allt från ”minimal 
brain damage” och ”minimal brain dysfunktion” till ”hyperkinetic reaction”. 
Benämningarna har ändrats i ju med att man fått mer kunskap och kännedom om 
svårigheterna. Under 80- och 90-talen uppmärksammades AD/HD mycket i media där 
det förklarades olika teorier om orsakerna bakom AD/HD. Man ansåg att orsakerna 
kunde vara dålig uppfostran, dåliga skolsituationer med överfulla klassrum och dåliga 
lärare, huvud- eller hjärnskador och för mycket socker. Studier från forskare har hittat 
väldigt få bevis för detta men även idag har många förutfattade meningar bakom 
svårigheterna. (Peacock, 2002). Tidigare studier visar på att 3-5 % av alla elever i 
skolåldern visar på AD/HD menar Fassler (2006) (American Psychiatric Associaltion, 
2008). Shaywitz och Shaywitz  i (Teeter, 2004) menar istället på att antalet är större och 
hamnar på 10-20 % av denna åldersgrupp. När elever med AD/HD närmar sig tonåren 
kommer ungefär 50 % få en förbättring av de symptom som de visat under barndomen 
(Beckman, (red.), 2004). Antalet vuxna med AD/HD är därför svårare att uppskatta 
menar American Psychiatric Associaltion, (1994) i (Teeter, 2004) och refererar då 
istället till Barkley och Fischer med flera (1990) som visar på studier som säger att 71 
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% av elever med AD/HD i barndomen inte växer ifrån symptomen samt att ungefär 66 
% av de vuxna fortfarande visar symptomen även då de vuxna vanligen har lärt sig att 
förhålla sig till sin omgivning och hanterar störningarna bra. Däremot så fann Spitzer, 
William, Gibbon och First (1990) att 41 % av de vuxna hade utvecklat ett 
stämningssyndrom, drogmissbruk och antisocialt beteende samt även hade svårt med 
flexibilitet och hade låg frustrationströskel och var i ständiga konflikter med sin 
omgivning menade Biderman m.fl i (Teeter, 2004). 

2:2 Diagnosen AD/HD  
Att ha AD/HD ”Attention Deficit Hyperaktiv Disorder” innebär stora svårigheter med 
hyperaktivitet, impulskontroll och uppmärksamhet.  

AD/HD är en av de vanligaste orsakerna som uppmärksammas till barnpsykiatrisk 
utredning menar Barkley, (1990) i (Teeter, 2004). Shaywitz och Shaywittz i (Teeter, 
2004) menar även på att tillståndet av AD/HD är den vanligaste neurobiologiska 
störningen hos barn i skolåldern.  

Studier som har gjorts angående ärftligheten av AD/HD menar att minst 50 % av alla 
elever som har fått diagnosen AD/HD ofta även har en eller flera familjemedlemmar 
som även de visar på symptomen. De resterande 50 % har ofta uppkommit genom 
problem under graviditeten eller vid förlossningen på grund av förtidig födsel (Peacock, 
2002). Biederman och medarbetar i (Teeter, 2004) upptäckte att då barnets förälder har 
AD/HD är risken 57 % att det utvecklas hos barnet.  

Personer med AD/HD har även ofta andra symptom som gör att det blir svårt att 
behandla symptomen för AD/HD. Ytterligare problem kan vara inlärningssvårigheter, 
läs- och skrivsvårigheter och matematiska problem även då intelligensen är över det 
normala. Humörsvårigheter där eleven får svårt med ångerkänslor, ilska och depression 
eller extrema humörsvängningar är också vanligt (Peacock, 2002). Eleven kan även 
utveckla ticks vilket kan vara både oönskade muskelryckningar i någon del av kroppen 
samt även ett begär att utföra en handling som till exempel att stänga bildörren tre 
gånger eller att ständigt dra sig i örsnibben. (Peacock, 2002). 

För att personer med AD/HD ska kunna lära sig att leva med sina symptom bör 
diagnosen ges individen så tidigt som möjligt, gärna i förskoleåldern om symptomen är 
så pass allvarliga att symptomen hindrar barnet i den pedagogiska verksamheten 
(Beckman, (red.), 2004). AD/HD uppdelas i tre stadier enligt American Psychiatric 
Association (1987) mild, måttlig och svår. Beroende på elevens utvecklingsgrad av 
diagnosen bör hanteringen av eleven utvecklas (Barkley, 2006). Alla behöver inte alltid 
en diagnos, en bra sjuksköterska vid barnavårdscentralen bör uppmärksamma de 
eventuella svårigheterna och ge föräldrarna råd för att kunna underlätta beteendet 
(Beckman, (red.), 2004).  

2:2:1 Uppmärksamhetssvårigheter 

Alla barn med AD/HD-problematik har någon form av uppmärksamhetsstörning men 
den kan se mycket olika ut beroende på vilken elev man studerar. Några av de 
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vanligaste begreppen för att beskriva svårigheten brukar vara koncentrationssvårigheter, 
låg uthållighet, hög eller låg avledbarhet, svårigheter att reglera aktiviteten, svårt att 
sitta still eller hålla sig vaken och automatiseringsproblem. Även bristande 
impulskontroll, svårigheter att planera och uppfatta tid och även problem med 
arbetsminnet kan av många anses höra till symptomen på uppmärksamhetsstörning. 
(Gillberg, 1996) 

En elev med uppmärksamhetsstörning kan visa på svårigheter att rikta 
uppmärksamheten mot väsentlig information, som till exempel att lyssna och rikta 
huvudet när någon ropar ens namn. Det är också vanligt att de inte kan hålla kvar 
uppmärksamheten lagom länge eller ändra om till ny information. Resultatet blir ofta att 
det verkar som om eleven inte lyssnar, verkar stirrig och hoppar från det ena till det 
andra (Gillberg, 1996). 

2:2:2 Koncentrationssvårigheter  

Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetssvårigheter kan av många anses som 
samma sak men många lärare och föräldrar använder ordet koncentrationssvårigheter 
när de pratar om att rikta in och hålla kvar uppmärksamheten. Elever med dessa 
svårigheter har ofta svårt att uppmärksamma relevant information, hålla kvar den och 
störs lätt av andra saker runt omkring eleven. Det kan också vara så att eleven har svårt 
att kunna rikta sin uppmärksamhet på ett lämpligt sätt (Gillberg, 1996). 

Elever med AD/HD-problematik har ofta svårigheter att uppmärksamma två eller fler 
saker i taget. I sociala sammanhang, när till exempel eleven måste lyssna och deltaga i 
ett samtal har det svårt att hålla kvar uppmärksamheten då det händer andra saker runt 
omkring. Det har också svårigheter med att fokusera på en sak och ignorera och filtrera 
bort yttre stimuli. Eleven missförstår även ofta vad andra säger eftersom den har svårt 
att koncentrera sig på vad som sägs (Cherkes-Julkowski, Sharp & Stolzenberg, 1997) 

2:2:3 Hyperaktivitet 

Hyperaktivitet är ett ganska vanligt symptom som många av dessa barn har och då 
framförallt en växling mellan överaktivitet och underaktivitet/passivitet. Detta kan ge 
intrycket av att eleven är väldigt överaktiv även om den sammanlagda aktiviteten under 
dagen är låg. (Gillberg, 1996)  

Alla elever med AD/HD-problematik är inte hyperaktiva, och även de som är det är det i 
olika former, en del är bara lite överaktiva vid speciella omständigheter medan andra 
har en sådan stor överaktivitet att de tröttar ut alla runt omkring sig. Hyperaktivitet är 
dock det symptom som förekommer mest vid diagnosen AD/HD. Ett överaktivt barn 
som har svårt att sitta stilla har också svårt att få sitt skolarbete gjort och hindrar även 
övriga klasskamrater att jobba. En av sidoeffekterna av hyperaktivitet är att eleven 
oftare känner behov i att använda stora muskelrörelser än små. Därför väljer ofta eleven 
aktiviteter som att springa runt, klättra och hoppa snarare än stillasittande aktiviteter 
som att skriva, läsa, klippa och rita (Cherkes-Julkowski, Sharp & Stolzenberg, 1997). 
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2:2:4 Impulskontroll 

Med bristande impulskontroll vid AD/HD-problematik menas att individen ofta handlar 
utan att se till sin omgivning och dess konsekvenser av handlingen. Dessa handlingar 
kan se olika ut och uttrycka sig olika beroende på situationen och handlingen som 
individen utövar (Gillberg, 1996). Individerna kan genom språket ofta tala rakt ut, 
avbryter under pågående samtal eller pratar oavbrutet. En elev uttrycker sig följande: 
”Sometimes I can´t help saying what I feel!” (Cooper & O´Regan, 2001, s. 14). Detta 
kan upplevas egoistiskt av omgivningen, vilket kan resultera till utanförskap av eleven. 
Dessa individer kräver även att lyssnaren ger omedelbar respons vid deras handling 
(Cooper & O´Regan). Douglas & Parry (1994) menar också att barn med AD/HD-
problematik har ett starkt behov av att få omedelbar respons och är därför väldigt 
känsliga för metoder där belöning ges i (Teeter, 2004). Därför är metoder där läraren ger 
olika sorters belöningar en bra metod att utveckla i klassrummet. 

Impulser av beteenden, där eleven ger uttryck för känslor visas ofta genom uttryck av 
överdrivna känslor som upprymdhet eller aggressivitet (Gillberg, 1996). En elev 
utrycker sin känsla genom Cooper & O´Regan (2001). 

I just used to be mad! I just used to do stupid things. I used to fight a lot and stuff. Being rude to 

teachers and all that. Doing stupid things like trying to jump often footwalls and stuff. That sort 

of  things. Ugh! I remember I went on the train tracks once! Things like that! The trains were 

running at the time. They weren’t actually there at the time. It’s sort of electric as well. And the 

trains go about 70 miles an hour. Someone threw my skateboard on the railway tracks and 

that’s why I went over. (Cooper & O´Regan, 2001 s. 13) 

Elever med impulsivitetssvårigheter upplever inte sig själva som störande gentemot 
omgivningen utan är oftast inte medvetna om sin svårighet förrän under de senare åren 
av de yngre åldrarna i skolan.  

2:2:5 Arbetsminnet 

Vid utförande av en aktivitet i någon form ställs vi inför olika problem, för att lösa 
dessa problem kommer vi få instruktioner som vi måste minnas för en kortare tid. För 
att göra detta använder vi oss av arbetsminnet som gör det möjlighet att bibehålla 
information under en kortare period i hjärnan (Beckman, (red.) 2004). Arbetsminnet är 
placerat i den del av hjärnan som kallas frontalloben eller pannloben. Personer med 
försvagat arbetsminne har ofta en reducerad funktion i frontallob vilket kan utveckla 
olika kliniska tillstånd som exempelvis AD/HD-problematik (Klingberg, 2002). 
Hjärnforskning har visat på att individer som har svårigheter med arbetsminnet även har 
svårigheter med uppmärksamhet då dessa funktioners områden är i stor del identiska i 
hjärnan (Kämpfe, 2005). Svårigheter med att kontrollera uppmärksamheten verkar även 
ha stor inverkan på de centrala symptom som personer med AD/HD-problematik 
påvisar (Kämpfe, 2005). Forskning av hjärnaktivitet vid arbetsminnesuppgifter har 
under många år utförts av Torkel Klingberg tillsammans med Helena Westerberg vid 
Karolinska Institutet och Stanfordsuniversitetet (Klingberg, 2002). Där de visat på att 
systematisk träning kan förbättra arbetsminnets funktioner vilket i sin tur kan reducerar 
de svårigheter som personer med AD/HD-problematik visar (Klingberg, 2002).  
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Forskningen vid Karolinska Institutet tillsammans med David Skoglund som har många 
års erfarenheter kring produktion och design av lek-och-lär dataspel har tillsammans 
utvecklat ett dataspel som tränar upp arbetsminnet (Klingberg, 2002). 

2:2:6 Att ställa diagnos utifrån DSM-IV-TR-kriterier för AD/HD 

Syftet med DSM-IV enligt American Psychiatric Association är att de ska tillhandahålla 
tydlig konkret information kring olika psykiska störningar för att underlätta för kliniker 
och forskare vid ställande av diagnoser och diskussioner kring ämnet. DSM-IV är ett 
stöd och vägledning i det pågående arbetet vid ställande av diagnos. Det är inte DSM-
IV som ställer diagnosen med alla dess kriterier utan det är läkaren eller psykologen 
som gör detta med hjälp av intervjuer (Herlofson, 2004). Intervjuer kring barnet vid 
utredning av AD/HD görs för att få en tydligare bild kring barnet och ställs till barnets 
föräldrar och dess lärare (Barkley, 2006). För att kunna ställa en diagnos utefter DSM-
IV-TR måste kriterierna för AD/HD (se bilaga 6) för uppmärksamhetsstörning och /eller 
hyperaktivitet-impulsivitet vara uppfyllda under en period på sex månader. Individen 
som diagnostestas måste under minst sex månader visa på sex beteenden av kriterierna 
för ouppmärksamhet eller uppvisa minst sex beteenden kring symptom på 
hyperaktivitet-impulsivitet (American Psychiatric Association, 2002). Kriterier för 
AD/HD utfört av DSM-IV-TR finns som bilaga (se bilaga 7). 

Inom AD/HD finns olika svårighetsgrader, lindrig, måttlig och svår dessa olika grader 
behandlas därefter olika beroende på svårighetsgrad (American Psychiatric Association, 
2002).  

Lindrig: Få, om ens några, symptom utöver det antal som krävs för diagnosen. Symtomen 

orsakar bara en lättare nedsättning av den sociala eller yrkesmässiga funktionsförmågan. 

Måttlig: Symptomen eller funktionsnedsättningen ligger mellan nivåerna ”lindrig” och ”svår”. 

Svår: Ett flertal symtom utöver det antal som krävs för diagnosen, eller flera särskilt svåra 

symptom, eller symptomen orsakar en markant försämring av förmågan att fungera i arbetslivet 

eller i vanliga sociala aktiviteter (American Psychiatric Association, 2002 s.2)  

Diagnosen AD/HD är ingen exakt diagnos, där vi kan med en specifik undersökning 
genom medicinsk eller psykologisk undersökning fastställa att en person har eller inte 
har AD/HD. Utan för att avgöra om en individ uppfyller DSM-IV kriterier måste en 
noggrann utredning göras.  

Det finns två huvudskäl till varför en utredning av ett barns utvecklings- eller beteendeproblem 

bör göras. Det första är att ett barn har sådana problem att de allvarligt hindrar barnet i 

vardagen och gör att det inte kommer till sin rätt i förskolan/skolan och på fritiden. Det andra är 

att personer i barnets närmaste omgivning (framför allt barn- ens föräldrar) oroar sig och har 

frågor om barnets utveckling, om orsaken till de problem man uppfattar och om hur barnet kan 

få hjälp. Syftet med utredningen är att skapa förståelse för barnets sätt att fungera så att barnet 

får rätt stöd och bemötande. Vare sig man kommer fram till en diagnos eller inte ska 

utredningen beskriva barnets svårigheter och resurser och analysera vad som försvårar 

respektive underlättar för barnet. Det är utifrån detta som åtgärdsprogram och 

behandlingsplaner kan utformas ( Socialstyrelsen, 2004 s.25). 
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2:3 Bemötande från omgivningen till individer 
med AD/HD 
Barn med AD/HD-problematik är ofta smarta, energiska och kreativa. Deras svårighet 
är att sortera och kategorisera den information som personer konstant ställs inför genom 
språket, skriften och de olika intryck som vi hela tiden utsätts för (Peacock, 2002). 
Därför behöver lärare anpassa undervisningen utefter dessa förutsättningar. Detta för att 
kunna underlätta elevernas vardag i skolan som kan upplevas väldigt rörig av elever 
med AD/HD-problematik (Peacock, 2002). En elev uttrycker sig följande: 

Our brain takes in everything that comes along and then processes it in a disconnected way. A 

“normal” person’s thoughts go from A to B to C. The brain of someone with ADD goes from A to 

T to X and back to A again. Having ADD can be very confusing. ( i Peacock, 2002, s.14)  

Elever med AD/HD-problematik upplever problematik med hyperaktivitet, impulsivitet 
och uppmärksamhetssvårigheter vilket ofta är något som dessa elever kämpar väldigt 
hårt med för att inte framhäva (Peacock, 2002) även då dessa ofta visar sig vid olika 
situationer där miljön framhäver problematiken (Teeter, 2004). Andra situationer där 
elever får utveckla sina egna intressen och får uppleva en väl anpassad miljö gör att 
eleven kan utöva momentet under timmar. Observationer av elever i dessa tillstånd gör 
att lärare kan fundera kring om beteendet som de visat på endast är dåligt uppförande. 
Lärare som fått uppleva elever med diagnosen AD/HD-problematik har ibland ifrågasatt 
den på vissa elever då dessa kunnat anpassa sig väl i den pedagogiska miljön och då 
skiljer sig ifrån deras tidigare erfarenheter kring elever med AD/HD-problematik. Barn 
och elever med AD/HD har väldigt olika beteenden utefter deras individuella symptom 
(Beckman, (red.), 2004) vilket gör diagnosen väldigt svår att fastställa (Peacock, 2002) 
då en väl anpassad miljö kan utveckla dessa elever till att fungera väl i olika 
pedagogiska situationer. Det är därför viktigt att skolan anpassar undervisningen till 
varje elevs förutsättningar och behov oberoende dess kostnader (Lpo 94). 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (Lpo94, s. 4)   

Elever med AD/HD-problematik kan ofta under åren utveckla en negativ uppfattning 
om dem själva efter att de hela tiden genomgår misslyckanden efter misslyckanden 
vilket i sin tur kan leda till ökad problematik för barnet under dess utvecklande i 
lärandet (Peacock, 2002). 

2:4 Pedagogiska strategier   
För att underlätta i undervisningen för elever som påvisar en eller flera av kriterierna för 
AD/HD-problematik behöver skolan utveckla sitt bemötandet gentemot eleverna vid 
undervisningsformen samt klassrumsmiljön utefter elevernas förutsättningar.  
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2:4:1 Förhållningssätt  

Något som är väldigt viktigt att komma ihåg i mötet med barn med AD/HD-problematik 
är att barnet är inte ett ”AD/HD – barn” utan att alla elever med AD/HD-problematik 
endast har liknande problematik men inte alls samma beteende och behov vilket kräver 
olika insatser. Barn med AD/HD-problematik har alla olika beteenden och behov utifrån 
individens egna förutsättningar (Beckman, (red.), 2004) vilket bidrar till att 
omgivningen aldrig kan dra alla med AD/HD-problematik under en och samma kant i 
utvecklingen utan måste fokusera kring det individuella barnet för att sedan utveckla ett 
förhållningssätt gentemot eleven som fungerar.  

Läraren kan med hjälp av sitt eget förhållningssätt gentemot eleverna påverka det 
negativa beteende som kan uppstå i olika pedagogiska situationer i klassrummet genom 
att använda sig av ett positivt och energiskt uttryck vid mötet (Teeter, 2004). Beroende 
på hur läraren möter eleven i sin undervisning vid utdelning av uppgifter samt hur 
uppgifterna är utformade kan läraren påverka elevernas beteende. Lärarens sätt att 
hantera elevens beteende genom positiv och negativ förstärkning ger resultat då elever 
med AD/HD-problematik reagerar positivt av konkreta förstärkningar. 

Det beteende som barn med AD/HD uppvisar i klassrummet påverkas positivt när lärarna är 

energiska, när barnen tillåts välja aktiviteter själva och när aktiviteterna kan göras i en takt som 

barnet själv bestämmer. (Teeter och Semrud-Clikeman, (1995) i (Teeter, 2004 (s.221)) 

Det är viktigt att komma ihåg att elever med AD/HD-problematik ofta har svårigheter 
med att bibehålla kamrater då de ofta har svårt med de sociala färdigheterna. Det finns 
en stor risk att mötet med andra barn slutar i att barnet blir avvisad från kamratgruppen. 
Detta kan leda till tillbakadragande eller utagerande beteende där sviktande självkänsla, 
ilska eller depression blir elevens agerande till utanförskapet. Eleven behöver hjälp med 
att utveckla sina sociala erfarenheter då denne inte får dessa erfarenheter automatiskt i 
barngruppen (Beckman (red.), 2004). 

2:4:2 Pedagogiska metoder för att ändra elevers beteende genom 
förhållningssätt vid uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet 

Cooper och O´Regan, (2001) menar på att vid mötet mellan lärare och elever med 
AD/HD-problematik ser lärarna oftast bara det negativa i elevernas beteende och 
fokuserar endast på det negativa istället för att uppmärksamma det positiva. Detta kan 
leda till att eleven upplever att allt denne gör är negativt, vilket kan leda till att eleven 
hamnar i en negativ spiral och kan orsaka dålig själkänsla hos elevens och dess tro på 
att lyckas försvagas allt mer vilket ofta är en väldigt vanligt känsla hos elever med 
AD/HD-problematik (Peacock, 2002).  Detta i sin tur kan ofta resultera i ett ännu sämre 
beteende då utvecklingen av eleven inte synliggörs. Därför uppmanas lärare att tänka 
positivt kring elevernas beteende och att omvandla ett negativt belagt beteende till något 
positivt menar Hartman (1993) i (Cooper & O´Regan, 2001) genom att omvandla det 
negativa till något positivt, se citat. 

 
Negative     Positive 

Distractible   Alert to what is going on 
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Poor planner; disorganized; impulsive  Flexible; ready to change strategy 

Acts without considering consequences  Willing and able to take risks; 

fearless 

... 

(Cooper & O´Regan, 2001 s.56). 

 

Det är även viktigt att som lärare utveckla ett professionellt förhållningssätt gentemot 
eleven där läraren alltid behåller sitt lugn i den pedagogiska situationen. Istället för att 
visa emotionella känslor i arbetet som kan ge ett större uttryck än vad situationen 
kräver. Läraren ska istället låta en kollega ta över eller försöka använda metoden att 
sakta räkna till tio innan man gör sitt uttalande i situationen som blev fel från elevens 
sida (Rønhovde, 2006).  

2:4:2:1 Uppmärksamhet  

Lärarens personliga stil i undervisningen påverkar eleverna beroende på hur de får 
utvecklas i sitt lärande menar Zentall (1985) i (Teeter, 2004). En lärare som visar 
entusiasm och vilja till att lära ut genom att använda sig av olika estetiska uttryck som 
teater, humor och rekvisita för att fånga intresset hos eleverna, får ofta 
uppmärksamheten (Teeter, 2004). Läraren ska inte vara en skådespelare eller 
underhållare i sin undervisning utan en inspirationskälla för eleverna för att fånga deras 
intresse (Rønhovde, 2006) Att fånga alla och uppmärksamma alla samt att inte lämna 
någon utanför i sin undervisning vinner intresse och en känsla av delaktighet från 
eleverna (Gustavsson (red.), 2004). Det är viktigt att man är tydlig och konsekvent i sitt 
bemötande och är väl förberedd vid genomgångar för att inte tappa elevernas intresse. 
Genom metoderna kommer lärarna att stimulera barnens olika sinnen och ge fler elever 
möjlighet till att ta till sig informationen då olika individer lär sig genom olika sinnen 
(Teeter, 2004).  

2:4:2:2 Hyperaktivitet och Impulsivitet  

Genom att vid undervisningen använda sig av olika tecken som eleven och läraren har 
gemensamt kommit överens om kommer läraren lättare kunna visa med olika uttryck 
vilket beteende som är accepterat (Teeter, 2004). Lärare kan även minska 
hyperaktiviteten och impulsiviteten i klassrummet genom att förstärka de positiva 
egenskaperna som eleven gör och ignorera de negativa (Rønhovde, 2006). Genom att 
förstärka det positiva beteendet som eleven har med komplimanger eller ett eventuellt 
poängsystem där eleven får poäng för varje önskad handling kommer eleven att vilja 
använda sig av detta beteende även i fortsättningen. Vid positiv förstärkning är det 
viktigt att beröm kommer direkt i anslutning till beteendet för att eleven ska påverkas av 
den aktuella förstärkningen. Ett negativt beteende bör inte uppmärksammas då detta inte 
är något som man vill bli uppmärksammad för från omgivningen och kan även 
utvecklas till en negativ känsla (Rønhovde, 2006). Elever med AD/HD-problematik har 
ofta ett dåligt självförtroende och detta är inget som man vill förstärka ytterligare med 
negativ respons eftersom elever med AD/HD-problematik ofta utvecklar den negativa 
responsen till något stort på grund av deras överemotionella personlighet (Rønhovde, 
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2006). För att förhindra ett aggressivt beteende som kan uppstå vid osäkerhet bör man i 
den pedagogiska verksamheten med barnen sträva efter att ha så tydliga gränser som 
möjligt. Gränser som är utformade i samråd med eleverna och som är realistiska. 
Eleverna ska kunna följa de uppsatta gränserna utan att behöva ifrågasätta dem 
(Ronhovde, 2006 ).   

2:4:3 Undervisning  

Undervisningen i dagens skolor ska enligt grundskoleförordningen 5 kap 5§ (SFS 
2000:1108) ge stöd till elever med behov av särskilt stöd. Skolan ska utifrån elevens 
förutsättningar anpassa undervisningen med hjälp av specialpedagogiska insatser. 
Läraren ska hitta metoder i sin undervisning som ger eleven möjlighet att utvecklas 
under sina villkor. Enligt Persson (2001) ska man se elevens möjligheter till utveckling i 
det pedagogiska arbetet istället för att se eleven som ett problem i undervisningen. 
Skolan ska möta elevens svårigheter och anpassa sig efter dessa genom pedagogiska, 
organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder så att elevens svårigheter inte blir lika 
tydliga.  

För att kunna påverka undervisningen kan skolan ta hjälp av olika pedagogiska metoder 
i undervisningen för att möta elevens svårigheter. De pedagogiska metoderna ska 
anpassas efter eleven och elevgruppen för att kunna få en bra utveckling (Persson, 
2001). Vid användning av alla metoder och strategier bör dessa användas på ett sätt där 
de är av användning. Metoderna ska inte användas då eleverna befinner sig i en miljö 
där de kan uppfattas fel på grund utav att miljön inte är anpassad utefter tekniken och 
det önskade resultatet från eleverna uppskattas osäkert (Cooper & O´Regan, 2001). 

Elever med AD/HD-problematik bör under undervisningen få tydliga avgränsade 
uppgifter som är indelade i korta arbetspass med återkommande pauser där eleven får 
utföra en aktivitet som är av en mer praktisk karaktär eller ett rörelsemoment. Det är 
även viktigt att materialet som eleven arbetar med inte är monotont utan är varierande 
och intresseväckande på grund av elevens motivationsberoende (Beckman (red.), 2004). 

2:4:3:1 Påverka uppmärksamheten hos eleven vid undervisning 

Teeter, (2004) föreslår flera olika strategier för att skapa ett intresse hos eleven för att 
fånga deras uppmärksamhet: 

För att skapa ett tydligt avbrott i undervisningen och påkalla uppmärksamhet kan man 
till exempel släcka en lampa eller ringa i en klocka. Det tydliga avbrottet hjälper läraren 
att få uppmärksamheten från eleverna då momentet ger en tydlig kontrast i det pågående 
arbetet. Då läraren har fått uppmärksamheten måste hon även lyckas att behålla 
elevernas uppmärksamhet. För att hålla kvar uppmärksamheten hos eleverna kan läraren 
under sin genomgång använda sig av olika typer av strategier då hon presenterar 
aktiviteten som ska förmedlas till eleven, detta för att eleven lättare tar in information då 
denne får möjlighet att använda sig av sina olika sinnen. Det kan vara metoder som ger 
ett mer estetiskt intryck på tavlan genom att läraren använder sig av flera olika färger 
och olika visuella hjälpmedel som bilder eller en projektor i sin undervisning. Att 
läraren till exempel använder sig av en laserstråle för att uppmärksamma det hon talar 
om genom att belysa stycket, ordet eller bilden som hon vill ska uppmärksammas eller 
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förtydliga det hon berättar. Att tillåta eleverna diskutera i par eller grupp är bra för att 
utveckla deras kunskap och skapa en större delaktighet hos eleverna. Det kan också vara 
bra att låta eleverna diskutera frågeställningar och tekniker i deras lärande för att 
uppmuntra till egna ställningstaganden (Hillevi & Taguchi, 2005). För att minska 
impulsiviteten hos eleven vid eventuella frågor i helkass så uppmanas eleverna att 
skriva ned sitt svar på individuella skrivtavlor för att vid ett senare tillfälle få möjlighet 
att svara då alla hunnit fundera kring problemformuleringen (Teeter, 2004). 

2:4:3:2 Påverka hyperaktiviteten och impulsiviteten genom undervisningsupplägg  

Genom att läraren har ett väl genomtänkt pedagogiskt upplägg och alltid är steget före i 
sin undervisningsform och hinner reagera innan något händer kommer oönskade 
beteenden stoppas innan de har utförts. Självklart är detta inte lätt men det gäller att 
kunna sätta sig in i de situationer som eleverna ska ge sig in i och kunna förutse alla 
tänkbara konsekvenser av aktiviteten. Om lärare gör detta inför varje pedagogiskt 
moment kommer de att kunna påverka konsekvenserna innan de utvecklats till en 
negativ handling (Rønhovde, 2006). 

2:5 Klassrumsmiljö 
Personer med kriterier för AD/HD har svårt att koncentrera sig och blir lätt distraherade 
av omgivningen (Cooper och O´Regan, 2001). Därför är det extra viktigt att kunna 
utveckla en miljö som inte ger för många intryck för dessa elever utan försöka utefter 
elevens förutsättningar utveckla klassrummet på ett effektfullt sätt. 

Det är viktigt att observera att AD/HD är en heterogen störning och att det finns stora skillnader 

mellan individer i frågan om symptom och svårighetsgrad. Sådana individuella skillnader, i 

kombination med miljöfaktorer, påverkar hur ingripande störningen blir (Teeter, 2004 s.23). 

Viktiga åtgärder som bör tänkas över för barn med AD/HD-problematik är bland annat 
möblering, placering av elev, strategier för en ordningsfullhet i klassrummet, extra 
resursperson, specialpedagogiskt stöd, möjlighet till liten undervisningsgrupp 
(Rønhovde, 2006) samt att ljudnivån är lägre under sekvenser då eleven uppmanas lära 
sig ny information (Teeter, 2004). 

2:5:1 Möblering och placering av elev  

Dagens skolor där eleverna sitter placerade i grupper runt bord och där elevens material 
i form av pennor, sudd och läroböcker infinner sig i lådor en bit bort från bordet där 
eleven sitter kan för elever med AD/HD-problematik upplevas rörigt då dessa elever 
ofta kräver en tydlig ram och en väl strukturerad miljö där förändringar i möblering 
uppfattas rörigt. Miljön ska vara utformad så att eleven kan välja själv inom vilket 
område han/hon ska arbeta inom. Det ska även vara tydligt utifrån läraren på vad som är 
okej och inte samt om grupparbeten ska utformas ska grupperna göras av lärare (Teeter, 
2004).    

Placeringen av elever med AD/HD-problematik bör utvecklas i samråd med eleven. 
Eleven ska gärna placeras utefter elevens individuella behov och svårigheter för att 
kunna få det stöd som eleven behöver (Beckman (red.), 2004). 
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Strukturen av material i klassrummet bör vara väl strukturerat och eleverna bör veta 
exakt vart materialet är och ska ställas tillbaka. Detta för att eleven inte ska behöva 
fundera kring materialet varje dag (Beckman (red.), 2004). 

2:6 Extra resursperson och specialpedagogiskt 
stöd  
Elever med AD/HD-problematik är ofta i behov av ytterligare pedagogiskt stöd för att 
kunna utvecklas tillsammans med de andra eleverna och kunna nå de uppsatta målen. 
Det stöd som eleven bör få av skolan för att kunna utvecklas och lära sig handskas med 
sina svårigheter bör vara utformat i samråd med elevens individuella behov. Diagnosen 
kan inte bestämma om eleven ska få tillgång till en resursperson men är ofta ett stöd för 
att eleven ska kunna tilldelas hjälp (Beckman (red.), 2004). 

För en del barn kan det behövas en extra resursperson i klassen som kan ge barnet ett mer 

personligt stöd och hjälpa det att träna olika färdigheter. Det är också viktigt att barnet får 

tillgång till specialpedagogiskt stöd. Att träna sina sociala färdigheter och samspelet med 

kamrater kan vara ett område för sådant stöd, liksom problemlösningsförmåga, studieteknik 

med mera. (Beckman (red.), 2004 s.115) 

Möjlighet att arbeta under en del av dagen i en liten undervisningsgrupp under vissa 
dagar i veckan kan ge elever med AD/HD-problematik bättre förutsättningar att kunna 
utveckla en större inlärning och färdighetsträning än vid att ingå i den större klassen. 
(Beckman (red.), 2004). Då man utreder om elever bör gå i en liten klass måste alla 
fördelar och nackdelar tas upp för att kunna tillsammans med eleven utveckla en så bra 
studiemiljö för individen som möjligt. 

Till nackdelar kan höra att barnet kan uppleva det som stigmatiserande, även om så alls inte 

behöver vara fallet, och att barnet går miste om det sociala förebilderna som mer 

välfungerande barn kan vara (Beckman (red.), 2004 s.116)  

3 Metod 

3:1 Urval och avgränsningar 
DePoy & Giltin (1999) anser att för att kunna göra gränsdragningar är det viktigt att 
begränsa omfattningen av undersökningen till att gälla en speciell grupp individer, 
fenomen eller begreppsdimensioner. Vi avgränsade studien genom att fokusera på 
skolans yngre åldrar (År 1-6) och valt att genomföra intervjuer på endast en skola. Vi är 
medvetna om att det inte ger ett representativt resultat generellt vad gäller grundskolor i 
Sverige men vårt syfte har varit att titta på specifika metoder hos lärare på en skola. Vår 
idé var att intervjua en lärare i varje årskurs i en skola i Stockholm för att få olika 
synvinklar på metoder beroende på hur gamla barnen är. Vi ville även intervjua rektor 
och specialpedagog på skolan för att få med deras tankar och synpunkter samt veta på 
vilket sätt de hjälper lärarna i deras arbete. Vi ville också intervjua en av de ansvariga 
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klasslärarna för ”Lilla klassen”. I den klassen går elever med bland annat AD/HD-
problematik samt elever med diagnosen AD/HD som tidigare varit integrerade i en stor 
klass men som skolan anser fungerar bättre i ett mindre sammanhang. I klassen finns det 
två lärare och sju elever. Vad gällde lärarna hade vi inga krav på lång erfarenhet inom 
yrket eller att de undervisar barn med diagnosen AD/HD. Det enda vi ansåg nödvändigt 
var att läraren nu har eller tidigare har haft barn i klassen med AD/HD-problematik. 
Alla de tillfrågade har minst ett barn i klassen som de misstänker har dessa svårigheter.   

Vi fick tillåtelse att göra intervjuer med totalt åtta personer på skolan varav fem var 
likadana för klasslärarna och tre var anpassade efter rektorn, specialpedagogen och 
läraren i ”Lilla klassen”. Ett bortfall har skett med en lärare som vi inte fått svar från 
men det har dock inte påverkat vår undersökning nämnvärt.  

Informanterna är alla kvinnor som arbetat på skolan under en period på 3-23år. Vi 
intervjuade en lärare i varje klass från år1-6, förutom år 4 där bortfallet skedde. 

3:2 Metodval 
Undersökningen gjordes som en kvalitativ studie då vi valt att göra den i form av 
intervjuer. Backman (1998) menar att en metod kommer att kallas kvantitativ då man 
använder sig av mätningar och kvantifiering med hjälp av mätningar och statistik. Det 
resulterar i numeriska observationer som till exempel experiment, test, prov, enkäter och 
frågeformulär. De metoder som kallas kvalitativa är de som kännetecknas av att de inte 
använder sig av siffror eller tal. De resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller 
talade som till exempel intervjuer. Kvale (1997) menar att en av de största fördelarna 
med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet eftersom det inte finns några regler eller 
standardtekniker. Vi valde att genomföra intervjuer istället för enkäter eftersom vi inte 
var ute efter någon statistik utan ville få detaljrika svar. Med enkäter finns inga 
möjligheter till kompletteringar vilket det finns med intervjuer (Patel & Davidsson, 
2003). Vi ville undersöka hur lärarna på denna skola arbetar med barn med AD/HD-
problematik och vad de får för hjälp i form av extra resurser. Vi gjorde halv-
strukturerade intervjuer till både lärare, rektor samt specialpedagog, där vår mening har 
varit att utöka förståelsen med hjälp av de två sistnämnda intervjuerna. Med halv-
strukturerad intervju menas att det går att göra förändringar i intervjun vad gäller 
frågornas form och ordningsföljd (Kvale, 1997) Vi kunde ställa följdfrågor då vi ansåg 
att svaret inte varit tillräckligt tydligt eller att vi var intresserade av att veta mer. Studien 
skulle också kunna kallas komparativ eftersom vi jämförde olika lärares prestationer 
och åsikter.  

Vi spelade in alla våra intervjuer med en mp3-spelare för att därefter transkribera det 
som sades. Det är då lättare att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun 
(Kvale,1997). Enligt Bryman (2002) hjälper det att lättare minnas intervjupersonernas 
svar samt att det underlättar för en noggrann analys. Det är också möjligt att göra 
upprepningar av intervjupersonernas svar om så önskas. Nackdelarna kan vara att det är 
väldigt tidskrävande och kan även verka hämmande för intervjupersonen (Bryman, 
2002). 
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3:3 Genomförande 
Kvale (1997) anser att det viktigt att vara väl förberedd innan man genomför en intervju 
och att man har nödvändiga delar av undersökningen klara för att underlätta vid 
intervjusituationen. Man bör ha en förkunskap om ämnet man ska undersöka, ha ett 
klart syfte med intervjun, ha kunskap om olika intervjutekniker samt veta vilken som är 
lämpligast för just denna undersökning. Man bör också innan den första intervjun görs 
ha tänkt igenom hur intervjuerna ska analyseras och resultaten verifieras och 
rapporteras.  

Efter att vi läst i olika böcker om AD/HD och om problematiken hos barn med dessa 
svårigheter i undervisningssituationer och studerat olika intervjutekniker skickade vi ut 
en förfrågan om intervju och ett missivbrev till rektorn på skolan. Hon sade sig kunna 
kontakta specialpedagog samt gav förslag på lärare på skolan vi kunde kontakta som 
arbetade med dessa barn. Vi skickade först e-post innehållande missivbrevet (se bilaga 1 
och 2) till dessa personer men några av e-posten kom av olika anledningar inte fram. Vi 
bestämde oss då för att besöka skolan och tog kontakt med lärarna direkt. Detta för att 
få en personligare kontakt samt för att tiden var knapp. När vi fått ett godkännande från 
alla bestämde vi oss för en dag som passade var och en och intervjuerna ägde rum på 
skolan i den lokal som informanterna beslutat om. Varje intervju varade mellan 35-60 
minuter. 

3:3:1 Intervjuer 

Vi var noga med att låta informanterna välja plats för intervjun för att denne skulle 
känna sig trygg med samtalet. Vi samtalade fritt i några minuter för att bygga upp en 
atmosfär där den intervjuade kände sig säker nog att tala öppet och ohämmat om sina 
upplevelser, erfarenheter och känslor (Kvale, 1997). Vi fortsatte med att informera om 
syftet med undersökningen och deras medverkan samt frågade återigen om tillåtelse för 
att spela in samtalet för att lättare komma ihåg vad som sagts (Kvale, 1997). Vi 
berättade också att intervjuerna skulle användas konfidentiellt och att de skulle vara 
anonyma. Vi erbjöd oss även att skicka det färdiga arbetet om så önskades. 

Intervjuerna inleddes med neutrala bakgrundsfrågor vilket Patel & Davidsson (2003) 
anser vara av stor vikt. Vi försökte göra så att samtalet hölls flytande hela tiden göra så 
den intervjuade kände sig motiverad att tala om sina upplevelser och känslor i lugn och 
ro. Vi hade försökt göra våra frågor så lätta som möjligt att förstå, korta och utan 
fackuttryck (Kvale, 1997). 

I början använde vi oss av strukturerade frågor men lade till mer frågor under intervjuns 
gång vilket visar på en halvstrukturerad intervjuform. Kvale (1997) förklarar 
innebörden i halvstrukturerad intervjuform med att den innehåller flera teman och 
förslag på relevanta frågor. Samtidigt går det att ändra frågornas form och ordningsföljd 
om det behövs för att följa upp svaren och berättelserna från den intervjuade. (Kvale, 
1997) 

Under intervjun försökte vi skapa en god kontakt genom att lyssna uppmärksammat, 
visa intresse, förståelse och respekt för vad den intervjuade sa vilket är viktigt i en 
intervjusituation enligt Kvale (1997). Det är även viktigt att på kort tid kunna skapa en 
sådan kontakt att samspelet mellan intervjuare och intervjuad blir mer än en artig 
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konversation eller utbyte av åsikter (Kvale, 1997). Vi märkte dock under de första 
intervjuerna att intervjupersonen kunde bli distraherad då man antecknade för mycket 
och beslöt oss då för att endast lyssna och bara anteckna emellanåt. Efter att intervjun 
och mp3-spelaren var avstängd fortsatte ofta intervjupersonen att berätta vilket är 
vanligt enligt Kvale (1997) eftersom denne då känner sig då mer avslappnad och säker.  

Vi har enligt de kriterier som finns för att göra en kvalitativ intervju försökt att ha en så 
avslappnad intervju som möjligt där vi försökt få intervjun att likna ett samtal men 
samtidigt hållit oss till våra frågor. Vi har ibland ställt följdfrågor då vi ansett inte fått 
de svar vi varit ute efter och samtidigt försökt att inte komma med för många 
kommentarer då det lätt kan påverka intervjupersonens svar. Men samtidigt har dessa 
kommentarer hjälpt oss att få intervjun lite mer personlig. 

”Vid kvalitativa undersökningar är forskaren en integrerad del av hela forskningsprocessen. Det 

är genom forskarens och hans eller hennes interaktion på fältet med informanterna som 

kunskap om fältet framträder och utvecklas. Med andra ord är dessa personliga kommentarer 

mycket viktiga för forskarens egna reflektioner som är en integrerad del av analysprocessen.” 

(DePoy & Gitlin, 1999, s. 284) 

Patel & Davidsson (2003) menar också att det är bra att avsluta intervjun neutralt, till 
exempel med utrymme för kommentarer kring frågornas innehåll eller möjlighet till 
tillägg av sådant som sådant som inte kommit med i frågorna men som upplevs som 
betydelsefulla av informanterna. Vi avslutade med att fråga om intervjupersonen hade 
något att tillägga i intervjun (Patel & Davidsson, 2003).   

3:4 Bearbetning 
Det vanliga efter att ha avslutat intervjuerna är att skriva ut det inspelade till en skriftlig 
text (Kvale, 1997) vilket vi gjorde direkt efter intervjun för att ha den så nära minnet 
som möjligt. Denna metod kallas att transkribera vilket innebär att man ordagrant 
skriver ner det som sägs på det inspelade. Att skriva ut stora mängder intervjumaterial 
är ofta tröttande och stressigt (Kvale, 1997) och det tog längre tid än vi räknat med. 
Efter transkriberingen gick vi igenom fråga för fråga och jämförde vad de olika 
informanterna svarat för att sedan sammanställa det till ett resultat. 

3:5 Etiska aspekter 
Vi har använt oss av Vetenskapsrådets (2002) normer för forskningsetiska principer där 
vi följt fyra etiska krav. Det första kravet, informationskravet, uppfyllde vi genom att 
informera intervjupersonerna om syftet med undersökningen. Vi förklarade deras 
uppgift i sammanhanget och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vi har också 
berättat att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. 
Samtyckeskravet uppfylldes när de gav sitt medgivande att delta samt själva fick 
bestämma vissa villkor som till exempel att själva bestämma tid och plats för 
intervjuerna. Kvale (1997) beskriver att med informerat samtycke menas att man 
förklarar syftet med undersökningen, hur undersökningen är upplagd i stort och om 
vilka risker och fördelar som kan finnas vid deltagande i forskningsprojektet. Det 
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innebär också att undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra 
sig ur när som helst. (Kvale, 1997) Det tredje kravet, Konfidentialitetskravet uppfylldes 
när vi försäkrade intervjupersonerna om att all information som vi får ta del av kommer 
behandlas med största möjliga konfidentialitet och att den kommer att förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den. De kommer inte att kunna identifieras av 
utomstående, däremot finns en möjlighet att intervjupersonerna kommer att kunna 
identifiera varandra då de arbetar på samma skola och känner varandra. Till sist har 
nyttjandekravet varit att försäkra dem att informationen endast kommer att användas i 
vår undersökning. 

3:6 Reliabilitet och validitet  
I en kvalitativ studie använder man sig främst av begreppet validitet.  

I kvantitativa studier betecknar validiteten att vi studerar rätt företeelse, vilket kan stärkas med 

god teoriunderbyggnad, bra instrument och noggrannhet vid själva mätningen. I det kvalitativa 

fallet är ambitionen istället att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av 

livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur. Begreppet validitet i en kvalitativ studie 

gäller snarare hela forskningsprocessen. (Patel & Davidson, 2003, s. 103) 

DePoy och Gitlin (1999) menar att validitet säkrar tillförlitligheten i de undersökningar 
man gör och visar hur pass väl resultatet stämmer överens med verkligheten. Validitet 
visar alltså på hur väl man uppmätt det man haft i åtanke att mäta. I vårt fall skulle det 
alltså vara nödvändigt att få samma svar flera gånger från samma person om man ställde 
samma frågor som vi gjorde. Det skulle visa på en hög reliabilitet. Men i en kvalitativ 
studie är det tvärtom ganska troligt att vi här skulle få olika svar då intervjupersonen 
kan ha ändrat uppfattning, fått nya insikter, lärt sig något till följd av den tidigare 
intervjun, etcetera. Detta behöver inte vara tecken på låg reliabilitet (Patel & Davidson, 
2003). Vi anser att vår undersökning har relativt stor reliabilitet på grund av att alla 
informanter svarat väldigt likt på många frågor men på grund av den pedagogiska 
utvecklingen kommer svaren alltid att förändras med tiden. 

De båda begreppen validitet och reliabilitet går in i varandra och en kvalitativ forskare 
använder sällan begreppet reliabilitet (Patel & Davidson, 2003). Vi vill ändå förtydliga 
begreppet och har valt att citera DePoy & Gitlin (1999): 

…huruvida man skulle få samma resultat vid upprepade mätningar av samma variabel i samma 

situation och med samma person och där inga reella förändringar skett (DePoy & Gitlin, 1999, 

s. 247).  
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4 Resultat 

4:1 Sammanställning av intervjuer 
4:1:1 Bakgrundsfrågor  

Våra informanter är sammanlagt åtta personer, en rektor, en specialpedagog och sex 
verksamma lärare alla arbetar dem i en av Stockholms förorts skolor. Lärarna som vi 
intervjuade har varit behöriga lärare mellan 3 till 23 år. Många av lärarna har arbetat på 
skolan under hela sin yrkesverksamma tid som lärare samt även i två fall även arbetat 
som lärarvikarie eller fritidspedagog innan de tog sin lärarexamen. Rektorn har arbetat 
på skolan i tre år och specialpedagogen i tio år. 

4:1:2 Utbildningsmöjligheter 

Informanterna förklarar att det finns utbildningsmöjligheter i deras tjänst och att de har 
64 timmar varje år som de får disponera på de kurser de tycker sig anses behöva eller är 
intresserade av. Ingen kurs hålls på skolorna utan de kurser som är möjliga att söka 
erbjuds utifrån. Informanterna ställer sig positivt till denna utbildningsmöjlighet och 
anser att dessa behövs för att få mer kännedom kring olika teorier och pedagogiska 
strategier inom AD/HD-problematik. Även de möten mellan lärare på olika skolor som 
kan uppstå under dessa utbildningsmöjligheter uppskattas och anses vara en tillgång i 
arbetet. Några menar dock på att en kurs inte kan tala om exakt vad som ska göras utan 
man måste alltid individanpassa för den enskilde individen. 

– Just nu vet jag vad som är bäst för det här barnet och jag vet vad som ska göras, mer 

utbildning kommer inte att hjälpa det.  Man kan inte bara snöa in sig på ett symptom eller en 

diagnos när det finns så många andra problem. Han behöver helt enkelt andra resurser som till 

exempel starkare personer, lugn miljö, tystare rum och någon som är med honom hela tiden. 

Jag tar på mig väldigt mycket med jobbet med honom men då försvinner min tid från de andra 

barnen. ( Lärare 4) 

4:1:3 Resurser  

Informanterna anser att de har bra resurser angående elever med behov av särskilt stöd i 
deras verksamhet även om behovet av mindre klasser och fler vuxna alltid är ett 
önskemål för att bättre kunna nå alla elevers behov. Med fler vuxna menar de på att de 
vill ha utbildad personal inom specialpedagogik som då lättare kan hjälpa till i 
undervisningen.  

En av informanterna menar dock på att det ibland kan bli sämre om det är många vuxna 
i klassen på grund av att det då sammanlagt blir en större grupp och mer rörelse. En 
annan menar att hon inte har något behov av en personlig assistent. Rektorn förklarar att 
de elever som skulle behöva en personlig assistent har istället fått möjlighet att gå i en 
specialklass ”Lilla klassen”. Det är en klass med elever som får arbeta i ett mindre 
sammanhang med större lärartäthet. Enligt rektorn är detta en satsning från skolan 
utifrån elevers och föräldrars önskemål för att slippa en förflyttning av eleverna till en 
annan skolform. 
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4:1:4 Diagnos 

Informanterna hade olika åsikter om hur viktig en diagnos är för undervisningen för 
dessa elever. Informanterna ansåg att diagnosen var bra för att barnet då själv kan få en 
större medvetenhet om sig själv. Föräldrar och lärare kan också bilda sig en större 
uppfattning kring elevens beteende och svårigheter och då även utveckla en större 
förståelse och tålamod. Det kan också vara skönt att kunna diskutera symptomen med 
en läkare. 

En av informanter påpekade även att det är viktigt att en diagnosen ställs i ett tidigt 
skede av barnets liv, gärna på förskolan, då det finns större möjligheter för barnet att få 
adekvat hjälp redan i början av grundskolan. Fyra av informanterna förklarar att det tar 
oftast väldigt lång tid innan en diagnos ställs, ibland upp till årskurs fem eller sex, och 
det skulle då underlätta i många situationer, både för eleven och för läraren, med en 
tidigare ställd diagnos.  

– Jag skulle önska att vi tidigt såg vilka svårigheter de här barnen har så att vi tidigt skulle 

kunna tolka deras beteende utefter en diagnos tillsammans med föräldrarna så att de får rätt 

resurser innan de har slitit ut både klasskamrater och lärare. (Rektor) 

Informanterna anser att en diagnos lättare kan bidra till ökade resurser även då den 
möjligheten ska finnas för alla. Rektorn menar att en diagnos underlättar i ett läge då 
skolan måste prioritera. Informanterna menade dock att en diagnos inte är så viktig i 
undervisningen. Det ska inte vara diagnosen i sig som ska styra undervisningen utan 
undervisningen ska anpassas utefter individernas förutsättningar. Informanterna ansåg 
även att en diagnos kan bidra till att eleven får negativ stämpel på sig som följer eleven 
upp i åldrarna. Detta kan resultera i att eleven får en dålig självbild då ofta en diagnos 
av AD/HD kan uppfattas som negativ av omgivningen. Förväntningarna och kraven kan 
sänkas för mycket inför dessa elever och det är inte alltid bra, utryckte sig en av 
informanterna. Två av informanterna utryckte även att en diagnos inte är bindande för 
livet utan en diagnos går alltid att omprövas. En lärare formulerade sig följande: 

– Jag tror inte på det där med diagnoser för det handlar ändå om vilka metoder man ska jobba 

med så även om jag får en diagnos på eleven så betyder ju inte det på automatik att jag får 

massor med resurser eller att problematiken försvinner. Det kan vara en förklaring till varför 

han beter sig si eller så men jag tror inte att jag skulle vara hjälpt av att veta om han har det 

eller inte för han är fortfarande samma person och kommer att göra samma tokiga saker. 

(Lärare 1)  

4:1:5 Pedagogiska strategier  

Informanterna hade många strategier för att kunna utveckla ett bra arbetsklimat i 
klassrummet för elever med AD/HD-problematik. Informanterna som är lärare har 
tillsammans med specialpedagog och elevens föräldrar utvecklat individuella 
utvecklingsplaner där elevens mål är på kort och lång sikt. Specialpedagogen menar 
även på att hon tillsammans med lärarna utvecklar deras undervisning genom att ge 
förslag till en alternativ undervisningsform. Många påpekade att en tydlig struktur kring 
hur dagen kommer att utformas samt hur instruktioner inför varje arbetsmoment läggs 
upp är viktig för hur eleven kommer att uppfatta och hantera dagen. Informanterna var 
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överens om att eleverna inte kunde arbeta i längre pass utan kräver ett avbrott i arbetet 
för att bibehålla koncentrationen.   

4:1:5:1 Umgänget  

Sju av informanterna menade på att det första man som lärare måste arbeta med är 
relationen mellan lärare och elev. Det är viktigt att kunna samverka och utveckla ett bra 
samspel för att kunna arbeta vidare. Eleverna måste känna att läraren bryr sig om dem 
och vill deras bästa, det är viktigt att kunna läsa av elevernas ”dagsrytm”. Det är vitalt 
att stötta, uppmuntra och påpeka det positiva hos eleverna och inte fastna i det negativa. 
För att förhindra en destruktiv spiral försöker informanterna som arbetar pedagogiskt 
med eleverna att alltid vara steget före och menar att det är bra att försöka förutse det 
som kan hända. Något som alla informanter arbetar med och tycker är särskilt viktigt är 
tydligheten mot eleverna. Sju av informanterna menar på att de måste vara konsekventa 
i alla lägen och alltid mena det man säger. Informanterna menar på att rutiner är 
speciellt viktiga för dessa barn och har uppmärksammat att barnen kan bli oroliga om de 
inte följs. Sex av informanterna går igenom dagen på morgonen för eleverna för att de 
ska kunna veta vad som kommer att hända under dagen. En av informanterna anser att 
dessa elever behöver ett arbetsschema för att komma ihåg vad de ska göra samt för att få 
hjälp med strukturen.   

– … de behöver veta var de ska vara, när de ska göra något, hur länge och med vem. Mycket 

struktur handlar det om så att de vet vad, var, när och hur länge. (Specialpedagog) 

4:1:5:2 Självförtroende  

Uppmuntran är den metod informanterna använder sig av för att få eleverna att 
utvecklas. Det är viktigt att ge beröm så ofta det går och de måste känna att de lyckas. 
Att ignorera dåligt beteende är också betydelsefullt då barnet ofta annars kan fastna i en 
ond cirkel. 

– Uppmuntra det som går bra, uppmuntra det som är positivt, ibland även ignorera det som går 

dåligt. Om man uppmärksammar det som går dåligt så vet barnen så väl att de inte lyckas och 

då blir den känslan att de inte lyckas så förstärkt så att de inte kan göra bra resultat ifrån sig. 

De blir då lite nervösa, gör fel och är inte säkra. Barnet håller på att lära sig och i det här 

lärandet måste barnet känna en trygghet och då kan det gå vidare. Det är viktigt att bygga på 

det som går bra.” (Specialpedagog) 

Det viktigaste är att dra gränsen på en lagom nivå så att de utvecklas kunskapsmässigt 
och även känner att de lyckas. Det är även bra att som lärare hitta elevens starka sidor, 
varse sig det är om eleven är duktig på idrott, bild eller slöjd eller en specifik egenskap 
hos eleven såsom att den är omtänksam och social.  

4:1:5:3 Gränser och krav  

Sju av informanterna menar att gränssättningar är oerhört viktigt för dessa elever, 
framför allt för att barnet ska ha en tydlig ram att hålla sig inom. Många elever har svårt 
att se dessa gränser och är väldigt måna om millimeterrättvisa så därför är tydlighet och 
att vara konsekvent extra viktigt. Informanterna är oense om huruvida kraven bör 
sänkas eller inte för dessa elever. Tre av informanterna anser att man som lärare måste 
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acceptera en viss skillnad och att man inom vissa områden måste ha lägre krav. Fyra av 
informanterna anser att det är självklart att alla ska ha samma krav då man måste 
förbereda dem att anpassa sig efter samhället. 

– … de här barnen ska klara sig lika väl som andra barn i samhället. Samhället kommer inte att 

anpassa sig efter det här barnet utan de måste på något sätt lära sig att anpassa sig till det 

som de har runt omkring sig. Jag tycker att det vore fel av mig att sänka kraven för att de går i 

en helt vanlig skola med helt vanliga barn bara det att de har lite svårigheter då och då. Men 

däremot kan jag ibland känna att man måste ge dem mer tid och mer tålamod. (Lärare 1) 

4:1:5:4 Koncentration  

Alla informanter var överens om att lugn och ro var viktigast för att öka 
koncentrationen. Genom att ha så få distraktionsmoment som möjligt och slippa 
onödiga intryck får eleven en bättre arbetsmiljö. Hjälpmedel som hörselkåpor, en skärm 
som avgränsar eleven mot att rikta uppmärksamheten mot övriga klasskamrater samt 
tillgång till ett litet grupprum i anslutning till klassrummet är bra att använda sig av. Det 
är även viktigt att läraren har planerat sina lektioner väl där innehållet är intressant och 
spännande samt att använda sig av mycket variation i sin undervisning. I ”Lilla klassen” 
har läraren fått erfara hur metoden ”learning by doing” varit oerhört 
koncentrationsgivande då de har kunnat arbeta med konkret material under långa 
stunder. En lärare har även använt sig av stressbollar (rispåsar) för att dämpa elevens 
rastlöshet men tyckte dock inte det fungerade bra på den eleven hon prövade det på då 
eleven förstörde dem.  

4:1:5:5 Läromedel  

Alla informanter använder sig av samma material till hela klassen och har inte något 
speciellt anpassat läromedel för barn med AD/HD-problematik. Specialpedagogen kan 
ibland föreslå att arbeta med något annat läromedel någon gång när barnet kommer till 
henne och arbetar men generellt har skolan inte den ekonomin som behövs för att köpa 
in speciellt anpassade läromedel för barn med dessa svårigheter. Sex informanter tycker 
att det heller inte behövs. Det finns några ”alfa-smart” på skolan som används, det är en 
liten ”minidator” för de som har skrivsvårigheter samt vanliga datorer. 

4:1:5:6 Instruktioner  

Informanterna förklarade att barn fungerar olika när det handlar om att ta in och förstå 
instruktioner och det är viktigare för dessa elever att läraren är tydlig och konsekvent 
vid presentationer/genomgångar. Ofta är det nödvändigt att repetera instruktionerna en 
eller flera gånger enskilt med eleven. De har svårt att ta upp mycket information på en 
gång så därför kan en bra idé vara att dela upp den steg för steg, använda sig av korta 
men tydliga meningar och inte prata för mycket. Tavlan bör heller inte vara fylld med 
information och ”krims krams” utan bör hållas neutral och avskalad som möjligt. En 
lärare menade att sättet hur man ger instruktioner kan också påverka eleven och att det 
fungerar bättre att ge positiva uppmaningar istället för negativa. 
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4:1:5:7 Gruppaktiviteter  

Det finns många saker lärarna tycker man kan tänka på när man delar in barn med 
AD/HD-problematik i gruppaktiviteter då det är vanligt att många av dem har svårt att 
jobba ihop med andra barn. Några förslag lärarna gav var att gruppen inte bör innehålla 
för många personer och att det naturligtvis inte är bra att placera två barn som är 
överaktiva tillsammans. Det kan alltid vara skönt för alla i gruppen om en vuxen är med 
och även att placera barn som är starka och inte är rädda att säga ifrån då det lätt kan bli 
diskussioner och många kan bli kränkta och rädda för eleven. Det är även bra att tänka 
på att placera eleven i en grupp där han kan lyfta fram sina goda egenskaper så han 
känner att han kan delge något i arbetet och även de andra barnen ser hans medverkan. 
Korta arbetsmoment är bra även här och fungerar det inte måste eleven få möjlighet att 
få sitta själv och jobba. Men informanterna ansåg ändå att det är viktigt att eleven får 
öva sig i att arbeta i grupp då man senare i livet antagligen kommer att arbeta i ett 
arbetslag där krav finns på samarbete. 

4:1:5:8 Impulsivitet  

Sju av informanterna vi intervjuade menade att dessa barns impulsivitet är svår att styra 
över då eleven själv inte kan kontrollera den. Informanterna menade då att det är bra att 
ha ”ögon i nacken” och försöka följa eleven med blicken för att lära sig att förutse vad 
som kan hända. Informanterna menade att man hela tiden måste vara steget före och 
alltid påminna eleven om vad som gäller. Två av informanterna använde sig av olika 
tecken de kommit överens om tillsammans med eleven för att denne ska bli påmind om 
en regel. En lärare ansåg dock att det inte är bra att säga till eleven för mycket framför 
de övriga i klassen då denne lätt kan känna sig kränkt. Blir det för jobbigt för eleven kan 
det vara bra att låta denne gå ut en stund och själv sitta och tänka och reflektera över 
situationen. En lärare menade att närhet till en vuxen också fungerar bra då eleven blir 
lugnare och känner sig trygg. Hon tyckte också det var viktigt att alltid söka upp hans 
blick när han gjort något dåligt. Genom att ge positiv respons åt andra barn framför 
eleven ökade det också chanserna till ett gott beteende. 

4:1:5:9 Aktivitet och rörelse 

Alla lärare tycker det är viktigt med rörelse, speciellt för dessa barn. Sex av 
informanterna använder sig av ”Friskis och Svettis” träningsform ”Röris” under korta 
stunder under lektionspassen även då informanterna anser att de använder sig för lite av 
detta och skulle vilja utveckla aktiviteten till mer regelbunden. Endast en av 
informanterna hade kontinuerlig ”Röris” varje dag. Sex av informanterna har 
uppmärksammat att eleverna blir lugnare, tröttare och att koncentrationen blir bättre av 
att röra på sig, speciellt märks det av efter längre raster och efter gymnastiken. Frisk luft 
och miljöombyte hör naturligtvis också till den förändringen. Många av de elever som 
har AD/HD-problematik har bra motorik och blir ofta positivt bemötta under rörelse 
aktivitet vilket ger dessa elever högre självförtroende. En av informanterna upplevde 
dock att vissa elever istället uppfattar ”Röris” som lektid och blir mer eller mindre 
uppspelta av det. Något som får en negativt effekt då eleven kommer upp i varv, vilket 
kan bidra till klassrumssituationen då istället blir rörig och  koncentrationen sänks hos 
eleverna.  
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4:1:5:10 Individanpassning 

Informanterna menade att det är nödvändigt med individanpassning men att det är svårt 
att hinna med när klasserna är så stora och när man är så få lärare. Självklart blir det en 
bättre arbetsmiljö för de här barnen om lärarna individanpassar med kortare pass, 
begränsade uppgifter, avbrott i form av ”Röris” eller annan aktivitet. Det är viktigt att 
som lärare planera sina lektioner väl och hela tiden ha en tanke bakom de uppgifter man 
ger till dessa elever för att det varken ska bli för svårt eller för lätt. ”Lilla klassen” 
arbetar väldigt individanpassat eftersom de är så få barn med många vuxna till varje 
barn. Dessutom går alla i olika årskurser så det blir en självklarhet att arbeta mycket 
enskilt.  

4:1:6 Kontakter mellan skolan och hemmet   

Under de intervjuer vi haft med både lärare och specialpedagog håller alla 
informanterna med om att de har en bra kontakt mellan varandra. Informanter träffar 
specialpedagogen alla olika mycket beroende på deras egna individuella situation kring 
eleven. Alla elever förutom de elever som går i ”Lilla klassen” av de elever med 
AD/HD-problematik som även har läs- och skrivsvårigheter går några gånger i veckan 
till specialpedagogen för att få extra hjälp. Den största kontakten mellan pedagogerna 
sker på Elevhälsoteamet (EHT) och på klasskonferenser. Under EHT samtalen träffas 
rektor, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog, lärare och föräldrar. Under EHT 
samtalen diskuteras elevens svårigheter och en plan arbetas fram för eleven. 

Rektorn och lärarna träffas inte med lika stor regelbundenhet förutom under EHT 
träffarna vilket sker en gång i månaden. Rektorn är dock medveten och känner till alla 
elever med speciella svårigheter och behov. 

Informanterna menar att kontakten med föräldrarna är oerhört viktig och de 
informanterna anser att de har en god kontakt aven då det ibland kan vara svårt då 
många av föräldrarna har utländskbakgrund och talar ett annat språk. Att bygga upp ett 
förtroende och visa att de faktiskt tycker om barnen är även om mycket problem uppstår 
mycket viktigt för informanterna. En av informanterna försöker träffa elevens föräldrar 
mer kontinuerligt för att kunna utveckla en bra pedagogiskt verksamhet för eleven. En 
annan av informanterna låter eleverna kontakta föräldrarna själva under skoldagen då 
något negativt har hänt för att eleven själv ska få berätta vad som hänt. 

– … är det något så kontaktar vi föräldrarna direkt. Om barnen har bråkat med varandra får de 

själva ringa till sina föräldrar, för det är mycket jobbigare att ringa och tala om själv att man har 

slagits eller någonting. Men det tycker jag är bra för de här barnen med ADHD att de måste ta 

konsekvenserna av sitt handlande och då få en tankeställare om man själv får ringa (Lilla 

klassen). 

4:1:7 Klassrumsmiljö 

Alla våra informanter som är lärare anser att klassrumsmiljön är central då den har en 
stor betydelse på elevens välmående och handlingsmönster. I klassrummet ska det 
finnas en bra struktur, allt ska ha sin plats, alla ska veta vart allt finns och det är viktigt 
att det inte är rörigt. Det ska helst inte hänga för mycket saker på väggarna och samma 
sak gäller tavlan då det ska vara så fritt och neutralt som möjligt. Elevernas 
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arbetsmaterial ska vara organiserat och var sak ska ha sin plats. Det är bra om det ligger 
nära eleven då denne ska slippa gå runt i klassrummet och störa andra eller själv bli 
störd. Det är olika hur informanterna har möblerat i sina klassrum men informanterna 
menar att det är bra om eleven sitter långt fram med ryggen mot de andra för att slippa 
se vad klasskamraterna gör och gärna nära läraren.  Två av våra informanter har använt 
sig av en skärm för att kunna koppla ifrån eleven från eventuella störningsmoment i 
klassen och för att bara kunna fokusera på läraren och arbetsuppgifterna. Eleverna är 
placerade enskilda vid ett eget bord då många av dem har svårt att sitta tillsammans med 
andra och behöver generellt stor plats. En av våra informanter uttryckte att det är bra att 
tänka på de små detaljer som kan göra många situationer lättare, till exempel har en elev 
med AD/HD-problematik sin låda högst upp för att minska risken att någon blir klämd 
om någon annan elev drar ut sin låda snabbare. Informanten menar att de andra eleverna 
har mer överseende för honom än han för dem och att det då minskar konflikter. Även i 
kapphallen har han kroken längst ut för att slippa stå och trängas med en elev på vardera 
sida om honom. I sex av informanternas klassrum är borden placerade som öar med fyra 
elever kring varje bord där varje grupp har en låda med pennor, sudd, sax och limstift 
som de får dela på. I ett av fallen förvaras materialet bakom eleverna för att minska 
möjligheten av distraktion under lektionerna. 

4:1:8 En skola för alla  

Begreppet ”En skola för alla” är inpräglat hos våra informanter men sex av dem anser 
att det inte längre pratas om det på samma sätt. En av informanterna menar att man hela 
tiden gjort samma sak men att allt bara ändrar namn. Informanterna menar att de 
självklart arbetar för en skola för alla och att det är nödvändigt. De anser också att de 
klarar mycket mer än de gjorde förr. Det viktigaste är att anpassa sig efter eleven och 
möta eleven där denne befinner sig.  

Barnen ska inte passa skolan, utan tvärtom, skolan ska anpassas till barnen. (Lärare 3) 

När vi undrade om de ansåg att barn med AD/HD-problematik hade samma möjligheter 
att nå målen som de andra eleverna i klassen fick vi också blandade svar. Svarade 
informanterna att det beror på hur man lägger upp undervisningen, hur mycket tid man 
som lärare har och hur mycket tid och hjälp eleven får. Fyra av informanterna trodde att 
deras barn skulle klara att nå målen medan andra lärare var tveksamma om de skulle nå 
upp till de uppsatta målen. Alla informanterna menade dock att man ändå måste sträva 
efter att de ska nå målen även om det inte alltid blir så. Rektorn tyckte det fanns större 
möjligheter för dessa barn nu i ju med att de har startat ”Lilla klassen” och att de på så 
sätt får bättre förutsättningar att nå målen. 

Det är olika, jag kan inte säga att det är speciellt att barn med AD/HD inte kan nå målen, det 

beror på deras intellektuella förmågor. (Specialpedagog) 

4:1:9 Informanternas önskan att kunna påverka  

Informanter hade flera önskemål vad gällde deras egen påverkan kring hur de skulle 
vilja hjälpa elever med AD/HD-problematik. Informanterna tyckte att det viktigaste var 
att kunna tillgodose elevernas individuella behov genom att anpassa klassernas storlek 
och lärartätheten på skolan. Informanterna poängterade även viljan att skapa ett så bra 
arbetsklimat som möjligt genom att fokusera kring bemötandet där de menade på att ha 
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ett konkret och konsekvent förhållningssätt gentemot eleven. Även mötet mellan lärare, 
förälder och elev ansågs som betydande för deras undervisning med eleven. Även 
utformningen av klassrumsmiljön, som placering av eleven, var av stor betydelse. Fyra 
av informanterna poängterade även att de ville använda sig av ett mer konkret 
arbetsmaterial genom mer praktiskt arbete.  

Två av informanterna menade även på att hon gärna ville se att alla elever på skolan 
skulle finna en möjlighet att gå kvar på skolan och inte flyttas över till någon annan 
skola då detta funnits som ett stort önskemål från både barn och föräldrar. Utefter dessa 
önskemål beslutade hon att starta ”Lilla klassen” och hon anser att det fungerat över 
förväntningarna.  

– Jag vill kunna ha kvar alla elever på vår skola här i någon form, det är min dröm, min önskan, 

mitt mål…  (Rektor) 

4:2 Sammanfattning av resultatet 
Det som framkom tydligt under intervjuerna var informanternas bemötande av eleven. 
Informanterna menade att det är viktigt att kunna individanpassa och se till individens 
förutsättningar i utvecklandet av undervisningen och miljön vilket är vikigare än 
elevens diagnos. Informanterna menade att en diagnos inte ger svar på hur de ska kunna 
lägga upp undervisningen utan mer är en bekräftelse på deras tankar kring barnets 
svårigheter och är därför inte lika viktig i deras arbete med eleverna.  

Informanterna menade att tydlighet och struktur var en viktig del i arbetet med eleverna 
med AD/HD-problematik. Detta då de har den uppfattningen om att eleverna ofta har 
svårigheter med att koncentrera sig på vad som framförs vid längre instruktioner vilket 
resulterar i att de ofta missuppfattar informationen. Strukturen kring hur instruktionerna 
framförs är av stor vikt för eleven och informanterna uppfattar att eleverna ofta är i 
behov av korta enkla direktiv och oftast i flera steg, där det tillåts utföra en instruktion 
åt gången.  

Att kunna individanpassa uppgifterna för eleven så gott de kan utan att behöva byta 
material för eleven är också något informanterna gör i deras undervisning för att inte 
låta eleven känna ett misslyckande eller bli stressad över att inte klara av uppgiften. 
Informanterna menar att man tillsammans kan, utefter elevens kompetens, begränsa 
uppgifterna på ett bra och kreativt sätt för att stimulera eleverna i sitt pågående arbete.  

Klassrumsmiljön är också i behov av tydlighet och struktur av material för att inte för 
många intryck ska ges till eleven under genomgångar. Informanterna menar att för 
många intryck för eleven bidrar till att denne har svårare att ta till sig adekvat 
information från läraren under genomgångar. 

Metoder som informanterna använder sig av är belöningssystem, där eleven får poäng 
vid gott uppförande. Olika tecken är också vanligt, där läraren tillsammans med eleven 
kan ha en kontakt under lektionen för att påverka elevens beteende under lektionen.  

Vid arbetet med eleven uttrycker de också att samarbetet mellan informanterna, eleven 
och elevens föräldrar är viktigt för utvecklingen av elevens kunskap. Tillsammans kan 
de utveckla en pedagogisk verksamhet utformad utefter eleven och dess behov. 
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5 Analys 

5:1 Frågeställningarnas utfall 
5:1:1 Vilka pedagogiska strategier använder sig lärarna av vid sitt 
bemötande och i sin undervisning mot eleven?  

Alla våra informanter använder sig av olika pedagogiska strategier men det finns dock 
några strategier som de flesta använde sig av. Rønhovde (2006) hävdar att man alltid 
måste vara steget före i alla situationer för att kunna förutse vad som kommer att hända 
och förhindra eventuella konflikter eller problem och det var något som många av 
informanterna också påpekade och tyckte var viktigt.  Många av dem använder sig till 
exempel av tecken som de har istället för en tillsägelse eller när eleven måste skärpa sin 
uppmärksamhet - vilket också Teeter (2004) förespråkar starkt. Rønhovde (2006) menar 
också att det är viktigt att ignorera ett negativt beteende vilket också våra informanter 
höll med om. De menar att dessa elever mycket lättare kommer ihåg negativa 
tillsägelser än positiva uppmaningar. Men de anser också att det är lika viktigt att hela 
tiden uppmuntra det som går bra och hitta elevens starka sidor (Peacock, 2002). 
Eleverna måste få känna att de lyckas för att de ska få ett starkare självförtroende.  
Positiv förstärkning brukar oftast fungera väldigt bra menar våra informanter och några 
av dem har olika poängsystem eller använder sig av belöningar. 

Alla informanter menar att tydlighet mot eleven vad gäller bemötande och 
arbetsuppgifter är viktigt för att inte skapa oro och stress likaså som att vara konsekvent 
i sitt handlande (Teeter 2004). Dagsrutiner har också sin självklara roll, dessa elever 
behöver ha en struktur och det är oerhört viktigt för dem att veta hur dagen kommer att 
se ut då plötsliga överraskningar kan skapa förvirring och ängslan. Alla de lärare vi 
intervjuade skriver upp dagens olika moment i ordning på tavlan och alla tycker det 
fungerar bra. De anser också att det är lika viktigt att det är ordning och reda i 
klassrummet och att alla elever vet vart allt material är uppställt. 

Vidare tycker våra informanter att det är väldigt betydelsefullt att sätta tydliga gränser 
för dessa barn. De bör ha en tydlig ram att hålla sig inom och gränserna ska vara 
desamma för alla barn i klassen. Däremot anser många att kraven för dessa elever kan 
sänkas då de inte har samma förutsättningar och mer svårigheter att nå målen. Andra 
menar istället att de tyckte att alla eleverna ska ha samma krav då de går i samma klass 
men att krav alltid måste vara realistiska och lätta för eleverna att förstå för att de ska 
kunna följas.  

De här barnen har ofta svårt att koncentrera sig och störs lätt av andra saker som händer 
runt omkring, menade informanterna. De är alla ense om att lugn och ro är nödvändigt 
för att öka koncentrationen. De tar ofta hjälp av olika hjälpmedel som hörselkåpor, en 
skärm, stressbollar eller att låta eleven gå och sätta sig i grupprummet.  

Många av dessa elever har också svårigheter att planera och uppfatta tid. (Gillberg, 
1996) Specialpedagogen på skolan har då föreslagit ett arbetsschema där eleven alltid 
kan se efter vad som ska göras härnäst och på så sätt underlätta vardagen för eleven. 
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De tycker också det är viktigt att undervisningen är intressegivande och skapar 
nyfikenhet med mycket variation och med många återkommande korta pauser där 
eleverna får arbeta mer praktiskt eller göra olika rörelsemoment (Vanna Beckman (red), 
2004). Många av lärarna använder sig av ”Röris” för att skapa dessa avbrott i 
undervisningen. De flesta tycker att det påverkar dessa barn positivt men några anser att 
de istället kan bli uppspelta och röriga. 

Lärarna vi intervjuade tycker det är självklart att det arbetas för en skola för alla och en 
av dem tyckte att de klarar av mer än de gjorde förr. Några av dem tror att de barn de 
undervisade i klassen med AD/HD-problematik troligtvis kommer nå målen medan 
andra inte alls tror det. De är överens om att hur man lägger upp undervisningen har stor 
betydelse, likaså den tid läraren har för att hjälpa eleven och den tid eleven får för sina 
studier. En lärare anser att man ibland måste acceptera att alla elever inte kan lära sig 
allt och alla menar ändå att man ändå alltid måste sträva efter att de ska nå målen för att 
det ska kunna bli en skola för alla. Rektorn menar att skolan arbetar för en skola för alla 
framför allt genom uppstartandet av ”Lilla klassen” som fungerar väldigt bra.  

5:1:2 Hur kan lärarna utforma klassrumsmiljön för att underlätta för eleven 
i den pedagogiska verksamheten? 

Våra informanter vid studien menar att insatser för en bra klassrumsmiljö är nödvändiga 
för att eleven ska kunna bibehålla sin koncentration och uppmärksamhet. Däremot 
skiljer sig de olika metodernas åtgärder åt mellan informanter och författare under vissa 
metoder. 

Vid möbleringen och placeringen av elev menar vissa att en möblering av elevbänkar 
där eleven har sitt material nära bänken skapar en trygghet. Det kan även reducera det 
spring som kan frambringas om eleven konstant behöver gå och hämta sitt material vid 
olika platser i klassrummet. Rønhovde (2006) menar även att nutidens moderna 
klassrum skapar svårigheter på grund av den rörelse som konstant måste pågå i 
klassrummet under lektionerna. Några av informanterna menar istället att en öppen 
klassrumsmöblering där elever sitter i grupper och har deras material utplacerat i 
klassrummet fungerar bra. Eleverna med AD/HD-problematik har ofta valt att sitta eller 
blivit placerade vid enskilda bord längst fram i klassrummet. Lärarna menar att eleverna 
vill sitta vid de här platserna och att de behöver den självständiga platsen på grund av 
deras svårigheter att sitta still. En särskild placering av dessa elever kan anses som en 
individanpassning utifrån elevens förutsättningar och behov men även som en 
exkludering av eleven då denne inte får ingå i gemenskapen som de resterande eleverna 
ingår i vid grupplaceringen (Gustavsson (red.), 2004). För att åstadkomma delaktighet 
menas däremot inte att alla behöver uppträda lika eller utöva samma sorts arbete utan 
delaktighet är utefter International Classification of Functioning (ICF) ett begrepp där 
eleven är delaktig utifrån deras egna förutsättningar till arbetet. Vi måste därför alltid se 
till elevens vilja och möjlighet att delta mer än till att alla ska kunna göra samma sak 
(Gustavsson (red.), 2004).  

Ordning är något som alla informanter har utvecklat i klassrummet och de menar att de 
vill skapa en miljö där alla kan känna att de trivs och inte behöver känna sig stressade 
över att inte veta vart de ska hämta en viss sak. Informanterna menar att det är viktigt att 
var sak har sin plats och att vid utdelning av material bör detta ske av ordningsvärdar, 
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detta för att förhindra spring och oroligheter i klassrummet. Detta kan vi även läsa i 
Teeter, (2004) där hon menar att en väl strukturerad miljö är viktigt för att kunna 
utveckla elevens beteende till något bra.  

5:1:3 Vilka hjälpmedel och resurser får lärarna tillgång till i sitt arbete? 

Enligt Lpo 94 under rubriken ”En likvärdig utbildning” står det följande: 
”Undervisningen skall anpassas till varje individs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling”(Lpo 94 s.4). Vi anser att läroplanen 
här menar att alla elever som går i skolan ska ha rätten till att utvecklas i deras egen takt 
utan att en diagnos av någon form behöver ställas. Eleven ska få den hjälp som denne 
behöver för att kunna nå de uppnåendemål som finns. Skolan bör kunna utveckla den 
pedagogiska undervisningen utefter eleverna och inte utefter skolans pedagogiska 
tankar för att eleven ska kunna utvecklas i sin egen takt (Persson, 2001). Informanterna 
visar på under intervjuerna att de alla försöker att utforma deras undervisning utefter 
eleverna och deras olika behov. De har alla olika strategier för att få med alla elever i 
deras undervisning. Däremot ser många att en diagnos kan underlätta deras arbete med 
eleven. Detta genom att läraren lättare kan ta hjälp av redan utstuderade pedagogiska 
insatser då metoder för elever med AD/HD redan finns. Även ekonomiska insatser i 
form av hjälpmedel, som till exempel en dator eller andra pedagogiska insatser där 
specialpedagogen hjälper eleven kan lättare sättas in. Det kan även vara nödvändigt med  
olika utbildningar inom AD/HD och AD/HD-problematik och tillgång till en personlig 
assistent i vissa fall samt hjälp inom Elevhälsoteamet. Informanterna anser sig inte ha 
tillräckligt med tid med eleverna, delvis på grund av de stora elevgrupperna, då en klass 
på 25 elever endast får som det ser ut nu endast får ungefär lite mer än en minut per elev 
och önskade att klasserna reducerades eller att lärartätheten ökade. De elever som anses 
ha alltför stora svårigheter för att gå i en stor klass och som behöver gå i ett mindre 
sammanhang där de kan få mer hjälp och stöd har förflyttats till ”Lilla klassen”. 

Gillberg (1996) menar att alla barn där man misstänker AD/HD skall undersökas av 
läkare och av neuropsykologiskt kunnig psykolog. Några av våra informanter menade 
att det är bra att eleven får en diagnos då den då får en större medvetenhet om sig själv 
och lättare kan förstå sin situation och sitt beteende. Även lärare och föräldrar kan bli 
hjälpta av att veta att en elev har en diagnos då kunskap lättare kan upphämtas och även 
de kan få en större förståelse för hur eleven beter sig och de inlärningssvårigheter som 
kan finnas. De informanter som tycker att eleven bör få en diagnos tycker att en 
utredning bör ske tidigt i livet, gärna redan i förskolan, för att så snabbt som möjligt 
kunna anpassa metoder efter svårigheterna som diagnosen förklarar. 
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6 Metod- och resultatdiskussion 

6:1 Metoddiskussion 
I undersökningen har vår tanke varit att jämföra olika lärares metoder på en enskild 
skola istället för att få ett representativt material generellt för alla skolor i Sverige. 
Därför är det inte möjligt att påvisa att just dessa resultat är de rätta då de bygger på 
några enskilda lärares erfarenheter och tankar men vi har trots detta funnit det oerhört 
intressant och lärorikt för vår framtida yrkesroll att få ta del av dessa erfarna lärares 
tankar. Vi anser oss fått en större och tydligare bild över hur det fungerar på en och 
samma skola och hur olika lärare uppfattar den hjälp de erbjuds. Användandet av 
enkäter hade i vårt fall inte varit det adekvata då vi inte kunnat komma ner på djupet på 
samma sätt i våra frågor. Då vi istället använde oss av kvalitativa intervjuer fick vi 
tillfälle att ställa följdfrågor om något verkade oklart eller om vi kände att vi ville veta 
mer om en särskild fråga. Det hade varit möjligt att dessutom göra observationer i 
klassrummet för att få en bredare uppfattning om hur dessa barn agerar och för att 
dessutom mer tydligt kunna följa lärarens strategier och metoder. Anledningen till att vi 
valde bort den metoden var att det inte fanns tillräckligt med tid för detta. Det finns 
naturligtvis svagheter och brister i vår undersökning på grund av att materialet är för 
litet för att kunna påvisa en större generalisering och att vi begränsat oss för att tiden 
varit knapp. Det har på ett sätt varit svårt att göra jämförelser mellan lärarna då alla har 
olika strategier eftersom alla dessa barn är olika men vi har ändå funnit en mängd 
likheter mellan lärarnas olika strategier vid både bemötandet och undervisningen. 

6:2 Resultatdiskussion  

6:2:1 Frågeställningarnas utfall 

6:2:1:1 Vilka pedagogiska strategier använder sig lärarna av vid sitt bemötande 
och i sin undervisning av elever med AD/HD-problematik 

Det finns mycket man som lärare måste tänka på när man arbetar med elever med denna 
typ av problematik. Mycket av den kunskapen kommer oftast inte från någon 
lärarutbildning utan genom erfarenhet och genom att prova olika metoder och 
undervisningsstrategier. Det är viktigt att ha klart för sig att alla elever med dessa 
svårigheter är olika individer som har olika beteenden där olika bemötnings- och 
undervissningstaktiker fungerar olika (Beckman (red), 2004). De flesta av dessa elever 
är hyperaktiva, har koncentrationsproblem samt svårt att kontrollera sina impulser och 
många av dem kan upplevas som väldigt röriga och stökiga (Peacock, 2002). Lärarens 
uppgift blir att hitta olika sätt som underlättar elevens vardag i skolan både socialt och i 
undervisningssituationerna och som även passar de övriga eleverna i klassen. Det vi 
framför allt uppfattat som om både lärare och författare verkar ense om är att det är 
viktigt med en tydlig struktur i både bemötandet och undervisningen, att ha tydliga 
regler och gränser, vara konsekvent, uppmuntra och ignorera negativa beteenden, ha 
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dagsrutiner, ordning och reda, att ge korta och tydliga instruktioner och att även ha korta 
arbetspass med mycket variation. Det är bra att tänka på att dessa metoder även är 
gynnar de övriga eleverna i klassen. 

Informanterna ansåg också att något av det viktigaste är att ha en bra relation till eleven 
för att sedan kunna bygga vidare på olika strategier. Eleven måste få känna sig trygg 
och känna att denne kan lita på sin lärare. En dålig relation mellan lärare och elev kan 
resultera i att ytterligare svårigheter uppkommer och att situationen blir värre. Vi menar 
att läraren är en mycket viktig del i elevens liv och det är viktigt att eleven känner sig 
älskad, respekterad och vet att denne får hjälp för sina problem Att undervisa en elev i 
klassen med dessa svårigheter kräver också att en god relation finns mellan elevens 
föräldrar och läraren. I läroplanen står det att skolans skall vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran och utveckling och att skolans arbete därför måste ske i 
samarbete med hemmen (Lpo 94).  Det är viktigt att snabbt bygga upp en bra relation 
och ett förtroende som varar under hela studietiden. Vi har förstått att om denna kontakt 
inte är bra eller inte ens existerar kan det förvärra elevens problem nämnvärt. Vissa 
föräldrar kanske inte förstår sina barns svårigheter och tar själva på sig skulden för 
beteendet. Därför anser vi att det är bra om läraren har kunskaper inom ämnet och har 
möjlighet att förklara orsakerna närmare för föräldrarna. 

De övriga eleverna i klassen bör också ha kännedom om elevens svårigheter för att ha 
mer förståelse för elevens beteende. Det kan vara bra att läraren informerar dessa om 
elevens svårigheter redan från början och skapar en miljö där alla accepterar varandra 
och känner sig accepterade. Vi anser att det även är viktigt att personalen på skolan 
bemöter eleven på samma sätt när det gäller regler, krav och gränser. Det är nödvändigt 
för alla parter att samtala och informera varandra om de metoder som bör användas för 
att bemötandet ska bli konsekvent. 

Begreppet ”En skola för alla” är ett viktigt begrepp som betyder mycket i dagens skola. 
Men för att det ska få en mening är det grundläggande att det slutas pratas om 
normalitet och olikheter mellan elever som någon negativt och det börs istället prata om 
variation och skillnader som något positivt och värdefullt. Lärares bemötande är 
speciellt viktigt för att dessa elever ska kunna bygga upp et bra självförtroende och 
känna sig önskade och duktiga. Men efterlevs verkligen elevers lika rätt till utbildning i 
praktiken ute i skolorna? För att det ska vara möjligt är det viktigt att lärarna har 
kunskap och förståelse för elever mer AD/HD eller liknande problematik för att kunna 
bemöta alla elever på rätt sätt. Vi har med denna studie förstått vikten av att vara väl 
förberedd och ha kunskap inom området specialpedagogik för att kunna arbeta på ett bra 
sätt med dessa elever. Erfarenhet är också till en stor hjälp och självklart lär man känna 
sina elever väldigt väl efter en tid och vet vad som fungerar och inte fungerar på just 
dessa elever.  

6:2:1:2 Hur kan lärarna utforma klassrumsmiljön för att underlätta för eleven i 
den pedagogiksa verksamheten? 

För att elever med AD/HD-problematik ska kunna utveckla ett välfungerande beteende, 
där deras svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet ska kunna 
reduceras måste läraren utveckla den gemensamma klassrumsmiljön. Detta kan göras 
genom åtgärder som möblering, placering av elev, strategier för en ordningsföljdhet i 
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klassrummet, extra resursperson, specialpedagogiskt stöd samt möjlighet till en liten 
arbetsgrupp menar Rønhovde (2006). 

Vi anser att det är av stor vikt att som lärare tänka på hur klassrumsklimatet ser ut både 
vad gäller möblering, placering av elev och att det är ordning och reda i klassrummet. 
Det sistnämnda anser vi vara speciellt viktigt då det skapar en struktur för eleven som 
denne behöver för att kunna utföra sitt arbete efter sina förutsättningar (Lpo 94). Även 
här måste man tänka på att alla elever är olika och att man måste göra det som fungerar 
och känns bäst för eleven. Det finns inga strikta regler över hur till exempel placeringen 
bör se ut för att underlätta för elevens inlärande och koncentration utan man får helt 
enkelt prova sig fram. Vi anser dock att en extra resursperson är nödvändig vid vissa 
fall men det är av stor vikt att denne är utbildad. Vi har fått erfara att många unga, 
oerfarna och outbildade personal sätts in som extra resursperson för att hjälpa eleven 
under sin skoldag och sett hur okunskap i bemötandet skapat stora problem för elevens 
utveckling och som också påverkat klimatet i klassrummet. Denna okunskap bygger på 
att resurspersonen inte har den pedagogiska utbildning som ofta behövs i mötet med 
dessa elever då de annars ofta upplevs ouppfostrade enligt vår mening. 

Något vi även tycker är av stor vikt är att ha ett bra arbetsklimat i klassen vad gäller 
klasskamraternas bemötande mot eleven och varandra. Vi anser att det är viktigt att 
tidigt lära barnen att acceptera varandra och lära dem att ha trevliga attityder mot barn 
och vuxna i klassrummet. Detta skapar ett klimat där eleverna vågar komma med egna 
åsikter och delta i lärorika diskussioner. Får eleven ett trevligt bemötande från de andra 
barnen är chansen givetvis större att eleven agerar likadant tillbaka och det kan hjälpa 
denne stort senare i livet. Vi tror att ett positivt arbetsklimat också skapar lust och 
kreativitet i lärandet och minskar de negativa beteenden. 

6:2:1:3 Vilka hjälpmedel och resurser får lärarna tillgång till i sitt arbete?  

Vi vill våga påstå att det läggs för mycket av ansvaret hos den enskilde läraren och att 
det behövs mer hjälp i form av resurser både till läraren och till eleven. En del av 
informanterna anser att de redan får den hjälp de behöver i form av specialpedagogiskt 
stöd, egen kunskap i form av utbildning och de är medvetna om att varje elev är olika 
och att det även finns andra elever i klassen med andra problem som måste hanteras 
individuellt. Men många anser dock att de vill ha mer hjälp och att en utbildad 
elevassistent skulle vara nödvändig till många av dessa elever då lärarens tid ofta inte 
räcker till, alternativt mindre klasser eller fler lärare. Vi vill, som redan sagt tidigare, 
lägga stor vikt i att elevassistenten är utbildad för att eleven ska bli bemött på rätt sätt 
och att inte processen ska förvärras. Att lärarna får tillfälle att gå kurser inom detta 
område kan vara en stor hjälp både för lärarna, eleven och för de övriga 
klasskamraterna. Några av lärarna vi intervjuade tog vara på varje utbildningstillfälle 
och ansåg att det gav dem många praktiska råd och idéer på olika pedagogiska 
strategier. Andra menade att en kurs inte kan tala om exakt hur man måste göra och att 
man ändå alltid måste individanpassa. Men samtliga lärare ansåg ändå att det var bra att 
det fanns möjlighet att gå dessa kurser för dem som ansåg sig behöva det. Olika 
utvärderingar visar att de studerande på olika universitet i Sverige anser att de efterlyser 
mer kunskaper i specialpedagogiska frågor och den specialpedagogiska kompetensen 
upplevs i allmänhet som bristfällig i förhållande till de krav som skolan ställer (SOU 
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1998:66). Vi håller med ovanstående och önskar att Lärarutbildningen satsar mer på 
detta område i framtiden. 

Men är det då nödvändigt att en elev har en diagnos för att få den hjälp den behöver? 
Enligt rektor på skolan behövs det ingen diagnos, eleven får hjälp oavsett en ställd 
diagnos, men menar att det kan underlätta för snabbare hjälp och menar att en diagnos 
lättare kan bidra till resurser. En av informanterna ansåg att eleven inte alltid bör få en 
diagnos. Orsaken till det är att hon anser att en diagnos kan sätta en negativ stämpel på 
eleven och då istället kan försämra elevens självförtroende. Hon anser inte att en 
diagnos är nödvändig då ändå alla elever är olika och man ändå måste anpassa strategier 
utefter elevens beteende. Medan vi skrivit detta arbete har vi funderat mycket över om 
en elev bör få en diagnos eller inte. Vi har kommit fram till att det beror på varje elev 
för sig. Vi anser att en diagnos inte behöver ställas när eleven klarar vardagen på ett bra 
sätt, är medveten om sina problem och har en pedagogisk verksamhet som är uppbyggd 
efter elevens behov. Då en diagnos bör fastställas är då skolan och föräldrarna inte vet 
hur de ska hantera elevens svårigheter eller när eleven mår dåligt på grund av en 
ostrukturerad verksamhet. Diagnosen blir då bli en stor hjälp för både eleven, läraren 
och elevens föräldrar. Vissa elever kan må bra av att veta vad svårigheterna beror på 
och kan känna en lättnad över att äntligen få klarhet över situationen. De kan då lättare 
hantera dessa och lära sig att till viss del styra över dem. Andra elever kanske inte alls 
kan hantera ett resultat där en diagnos ställs. De kanske tidigare inte själva tyckt att 
deras agerande eller koncentration varit något problem och ser sig nu som annorlunda 
vilket kan leda till en dålig självbild. Omgivningen kan också ändra sitt beteende då det 
får reda på att en elev har en diagnos och kan i vissa fall leda till mobbing. Även de 
vuxna på skolan kan, utan att tänka på det, sänka elevens krav för mycket då de hela 
tiden tänker på diagnosen. Trots detta borde det vara en självklarhet att eleven inte 
behöver ha en diagnos för att få hjälp. Beteendet finns som sagt där ändå och det viktiga 
är att hjälpa eleven så tidigt som möjligt på bästa sätt, oavsett om det finns en diagnos 
eller inte. 

Uppstartandet av ”Lilla klassen” verkar fungera väldigt bra och kan tyckas är en bra 
resurs och hjälp både för eleven med AD/HD-problematik och som avlastning för 
läraren. När vi pratat med andra lärare om denna klass har vi alltid fått väldigt positiva 
reaktioner men man får dock inte glömma att det är viktigt att trycka på integreringen 
även i en sådan klass så att de inte som grupp känner att de hamnar utanför skolan. 
Lyckligtvis försöker lärarna i de stora klasserna alltid räkna med dessa barn vid olika 
situationer som utflykter, speciella evenemang och på lektioner som idrott, slöjd och 
musik för att dessa ska kunna känna sig väl bemötta och kunna delta i den sociala 
gemenskapen. 

6:2:2 Slutdiskussion 

Efter att ha studerat allt vårt material har vi insett att lärare har en stor uppgift framför 
sig i arbetet med barn med AD/HD-problematik. Något de framför allt bör tänka på är 
återigen att alla elever är olika och det finns inte ett sätt som fungerar för alla. Det går 
inte att tillförlita sig på en metod utan läraren bör prova olika strategier för att se vad 
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som passar bäst för just den eleven och med tiden kommer eleven att förändras och då 
bör man också förändra sitt arbetssätt.  

Klassrumsmiljön bör vara lugn och harmonisk med var sak på sin plats och placeringen 
av eleven bör tänkas igenom noga för att på bästa sätt kunna gynna eleverna.  

Det kan ibland vara svårt för skolan att kunna tillfredställa alla barns behov med hjälp 
av ekonomiska möjligheter. Vi har fått veta, både från litteraturen vi läst och från våra 
informanter, att en tidig kännedom om elevens svårigheter är av stor betydelse för 
elevens förutsättningar till att kunna utvecklas positivt i skolan. Undervisningen och 
miljön kan då anpassas så tidigt som möjligt efter eleven. Läraren får mycket hjälp av 
bland annat specialpedagogen men skulle i vissa fall behöva mer stöd och hjälp, många 
anser att den hjälpen kan vara en extra resursperson, mindre klasser eller större 
lärartäthet. Vi anser inte att en diagnos ska behöva vara nödvändig för att eleven ska få 
den hjälp den behöver, man måste titta på vilka svårigheter eleven har och sedan göra en 
bedömning av vilken hjälp denne ska få. Det är även viktigt att ha en bra relation med 
elevens föräldrar och skapa ett förtroende för att kunna arbeta vidare på ett bra sätt. 
Föräldrarna måste känna att läraren bryr sig om eleven och att det finns möjligheter att 
hjälpa eleven tillsammans. Samtidigt måste de känna att läraren har kunskap inom 
området och vet hur situationerna med eleven ska hanteras. Vi tror också att det är 
viktigt att lärare och föräldrar arbetar mot samma mål. När det finns en gemensam teori 
kring hur elevens svårigheter ska bemötas kan eleven få en mer konsekvent tillvaro då 
strategin blir tydlig för eleven. Lärarna på skolan har vissa utbildningsmöjligheter och 
de som anses sig behöva dessa kan gå kurser inom ämnet. Det kanske viktigaste att 
belysa i denna undersökning är den kunskap läraren måste ha för att veta hur 
bemötandet och undervisningen kan ske på bästa sätt vare sig det sker genom utbildning 
eller erfarenhet. Vi som gjort undersökningen skulle önska att vi fått mer kunskap inom 
detta område redan under vår utbildning men är glada över att vi nu fått tillfälle att 
fördjupa oss i denna problematik som är mycket vanlig i skolorna idag och viktig för 
oss att känna till inför vår framtida lärarroll. Vi har insett att det är viktigt för en lärare 
som arbetar med elever med AD/HD-problematik att kunna se möjligheter i sin 
undervisning och vara flexibel och positiv till att pröva olika strategier både i sin 
undervisning och i sitt bemötande.  Som blivande lärare ser vi denna studie som en bra 
pedagogisk erfarenhet då vi erhållit mycket information kring elever med AD/HD och 
elever med liknande problem. Vi ser att specialpedagogiska metoder är något som både 
blivande lärare och redan behöriga lärare alltid behöver utveckla då dessa metoder kan 
användas vid arbetet med alla olika elever vid bemötandet av en större grupp. Vi är 
mycket nöjda över de råd vi fått av lärarna och anser att dessa metoder har hjälpt oss att 
tydligare kunna se och förstå hur vi kan göra vid vår framtida undervisning och 
bemötande med barn med dessa svårigheter.  

6:3 Vidare forskning 
Under vårt forskningsarbete har många frågor avlöst varandra. Vi är nyfikna på att 
forstsätta undersöka och observera huruvida de lärare vi intervjuat verkligen använder 
sig av de metoder de förespråkat för och hur de fungerar i praktiken. Det vore intressant 
att följa dessa lärare under en längre period för att se de skillnader som kan uppstå hos 
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barnen vid användandet av metoderna. Vi skulle också vara angelägna av att göra en 
större komparativ studie där vi undersöker hur lärare arbetar med dessa barn i hela 
Sverige och hur det skiljer sig från skola till skola både i fråga om resurser, 
klassrumsmiljö och pedagogiska strategier för att få ett mer generellt perspektiv. Vi 
skulle också vilja att läsarna får upp ögonen för de flickor med AD/HD som finns i 
dagens skolor och uppmärksamma deras problem som kan skilja sig från pojkarnas men 
som ibland kan hamna i skymundan. Det skulle även vara intressant att forska kring 
arbetsminnet hos elever med AD/HD och hur forskare kan påverka detta genom olika 
arbetstränande dataprogram som upptäckts och tränar upp arbetsminnets kapacitet.  Vi 
tror att det fortfarande finns mycket inom detta ämne att undersöka och hoppas att det 
inom en snar framtid finns ännu fler strategier som fungerar och att 
medicineringsforskningen har gått framåt, allt för att dessa barn ska få en så bra tillvaro 
som möjligt, både i skolan och utanför. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Till dig som är rektor, specialpedagog eller klasslärare. 

 
Vi studerar på Lärarhögskolan och håller just nu på att skriva en C-uppsats inom ämnet 
specialpedagogik. Vi har valt att skriva om elever med behov av särskilt stöd och har 
riktat in oss på elever med ADHD-problematik. Vårt syfte är att förklara vad ADHD är 
samt visa vilken hjälp dessa barn får från skolan. Vi kommer att göra en 
intervjuundersökning där vi frågar rektorer, specialpedagoger och klasslärare i en skola 
om olika metoder och hjälpmedel för dessa barn. 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt men ditt svar är av stort vikt för vår 
undersökning och vi vore väldigt tacksamma om ni kunde dela med er av din tid, dina 
kunskaper och dina erfarenheter. Dina svar kommer att behandlas anonymt. Vi kommer 
att använda oss av en bandspelare där vi spelar in intervjuerna för att lättare kunna 
dokumentera vad som sagts under intervjun. 

 
Tack på förhand,  
 
Susanna Jonsson och Camilla Mauritzson  
sannajs@yahoo.com  
camilla.mauritzson@student.lhs.se  
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Bilaga 2 
Intervju, datum och tider 

 
Vi önskar träffa dig under kommande vecka (47) för att göra en intervju med dig 
angående hur ni arbetar med elever i behov av särskilt stöd där en eventuell diagnos av 
eleven ska göras.  

Materialet som vi får av intervjun kommer vi att bearbeta och sammanställa i vår C-
uppsats och om intresse finns från er sida kommer vi att skicka C-uppsatsen till er under 
februari då uppsatsen förväntas vara klar. 

De datum vi önskar träffa dig är den 20/11, 22/11 eller 23/11-07 i första hand.  

Om du inte skulle kunna någon av de här dagarna får du gärna ge oss ett förslag på ett 
annat datum under veckorna 47 och 48 då vi gärna vill träffa dig. 

Kontakta oss gärna så snart som möjligt om datum, tid och plats för en eventuell 
intervju. Intervjun kommer att ta ca en timme.  

Ange gärna två olika alternativ som skulle passa dig för en intervju om möjlighet finns.  

 

Tack för din medverkan, 

Susanna Jonsson och Camilla Maurtizson 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Susanna Jonsson: (telefon nummer)      sannajs@yahoo.com 

Camilla Mauritzson: (telefon nummer)   camilla.mauritzson@student.lhs.se    
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Bilaga 3 
Intervjufrågor rektor 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som rektor? 

2. Hur länge har du arbetat på skolan som du arbetar på idag? 

3. Vilka olika arbetspositioner har du haft under din karriär? 

Arbetsrelaterade frågor 

Resurser 

1. Hur viktig är en diagnos för att eleven ska få hjälp? 

2. Vilka resurser sätts in för att hjälpa lärare som undervisar barn med AD/HD-
problematik? 

Erbjuder skolan någon utbildning inom detta funktionshinder till lärarna? 

 Om nej: Varför inte? Anser du att det behövs? 

 Om ja: Kan du berätta mer? 

 Är detta något som lärarna efterfrågar? 

Erbjuder skolan någon utbildning inom detta funktionshinder till de personliga 
assistenterna? 

 Om nej: Varför inte? Anser du att det behövs? 

 Om ja: Kan du berätta mer? 

 Är detta något som assistenterna efterfrågar? 

Får lärarna hjälp från något resursteam, skolpsykolog eller specialpedagogiskt 
centrum? 

3. Vilka önskemål ser du kommer från lärarna, när det gäller resurser? 

Skolmiljön  

Har skolan anpassat miljön efter barn med AD/HD-problematik i form av lokaler, klassrum, 
ljudnivån, etc.?  

Kontakter inom skola och skola-hem 

4. Hur ser kontakten ut mellan dig, lärare och specialpedagog? 

5. Hur ser kontakten ut mellan dig och elevens föräldrar? 

En skola för alla 

6. På vilket sätt arbetar ni för ”en skola för alla”? 

Övriga frågor 
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7. Hur skulle du vilja hjälpa barn med AD/HD-problematik ytterligare om du hade 
möjlighet att påverka? 

8. Vill du tillägga något i intervjun? 
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Bilaga 4 
Intervjufrågor specialpedagog 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du varit verksam specialpedagog? 

2. Hur länge har du arbetat på skolan? 

3. Hur många år arbetade du som lärare innan du utbildade dig till specialpedagog? 

Arbetsrelaterade frågor 

Pedagogiska strategier och hjälp till läraren 

1. Hur hjälper du lärare som har elever med AD/HD-problematik att forma undervisningen 
utefter dessa elevers behov? 

Vad är viktigt att som lärare tänka på i umgänget med elever med AD/HD-
problematik? 

Hur bör läraren göra för att stärka dessa elevers självförtroende? 

Hur påverkar krav och gränssättningar dessa elever? 

Bör elever med AD/HD-problematik ha samma krav som övriga klasskamrater? 

Vad kan läraren göra för att öka koncentrationen hos dessa elever? 

Hjälper du läraren att ta fram adekvata läromedel till eleverna? 

Vad bör man som lärare tänka på när man ger instruktioner? 

Vad bör man som lärare tänka på när man indelar eleverna i gruppaktiviteter? 

Hur bör man hantera elevers impulsivitet i klassrummet? 

Anser du att aktivitet och rörelse i undervisningen påverkar koncentrationen? 

2. Bör elevens arbete på lektionen vara individanpassat eller kan eleven göra samma saker 
som de övriga eleverna? 

3. Hur följer du upp lärarnas arbete med dessa elever? 

Anser du att lärarna tar till sig den information som du ger dem om metoder och 
förhållningssätt till eleverna? På vilket sätt? 

Kontakter inom skola och skola-hem 

1. Hur ser kontakten ut mellan dig och specialpedagogen? 

2. Hur ser kontakten ut mellan dig och rektorn? 

3. Hur ser kontakten ut mellan dig och elevens föräldrar? 

Klassrumsmiljön 

9. På vilket sätt är klassrumsmiljön viktig och vad bör man som lärare tänka på? 
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Hur kan man med hjälp av klassrumsmiljön minska elevens distraktion och öka 
koncentrationen? 

Har elevernas placering betydelse? 

Finns det några bra strategier när det gäller utplacering av material i 
klassrummet? 

En skola för alla 

4. På vilket sätt arbetar ni för ”en skola för alla”? 

Anser du att barn med AD/HD-problematik har samma möjligheter att nå målen 
som de andra barnen i klassen? På vilket sätt? 

Övriga frågor 

5. Hur skulle du vilja hjälpa barn med AD/HD-problematik ytterliggare om du hade 
möjlighet att påverka? 

6. Vill du tillägga något i intervjun? 

 

 

 

 



 

43  

Bilaga 5 
Intervjufrågor lärare  

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du varit verksam lärare? 

2. Hur länge har du arbetat på skolan? 

Arbetsrelaterade frågor 

Resurser 

1. Erbjuder skolan någon utbildning inom detta funktionshinder till er som lärare? 

Hur ställer ni er till en sådan utbildningsmöjlighet?  

Har du några önskemål vad gäller resurser? I så fall vilka? 

2. Tycker du som lärare att ni får tillräckligt med hjälp för att ge eleverna det stöd de 
behöver? 

3. Hur viktig anser du att en diagnos av AD/HD-problematik är för din undervisning? 

Pedagogiska strategier och hjälp till läraren 

3. Hur lägger du upp undervisningen för att hjälpa de elever med AD/HD-problematik 
utefter dessa elevers behov? 

Vad är viktigt att som lärare tänka på i umgänget med barn med AD/HD-
problematik? 

Hur bör du som läraren göra för att stärka dessa elevers självförtroende? 

Hur påverkar krav och gränssättningar dessa elever? 

Bör ett barn med AD/HD-problematik ha samma krav som övriga klasskamrater? 

Vad kan du som läraren göra för att öka koncentrationen hos dessa elever? 

Får du hjälp av specialpedagogen att ta fram adekvata läromedel till eleverna? 

Vad bör man som lärare tänka på när man ger instruktioner? 

Vad bör man som lärare tänka på när man indelar barnen i gruppaktiviteter? 

Hur bör man hantera barnens impulsivitet i klassrummet? 

Anser du att aktivitet och rörelse i undervisningen påverkar koncentrationen? 

4. Bör elevens arbete på lektionen vara individanpassat eller kan eleven göra samma saker 
som de övriga eleverna? 

Kan du ge några exempel på hur du brukar göra? 

Ser du några svårigheter med att behöva ge elever med AD/HD-problematik 
andra arbetsuppgifter? 

Kontakter inom skola och skola-hem 
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5. Hur ser kontakten ut mellan dig och specialpedagogen? 

6. Hur ser kontakten ut mellan dig och rektorn? 

7. Hur ser kontakten ut mellan dig och elevens föräldrar? 

Klassrumsmiljön 

10. På vilket sätt är klassrumsmiljön viktig och vad bör man som lärare tänka på? 

Hur kan man med hjälp av klassrumsmiljön minska elevens distraktion och öka 
koncentrationen? 

Har elevernas placering betydelse? 

Finns det några bra strategier när det gäller utplacering av material i 
klassrummet? 

En skola för alla 

8. På vilket sätt arbetar ni för ”en skola för alla”? 

Anser du att barn med AD/HD-problematik har samma möjligheter att nå målen 
som de andra barnen i klassen? På vilket sätt? 

Övriga frågor 

9. Hur skulle du vilja hjälpa barn med AD/HD-problematik ytterliggare om du hade 
möjlighet att påverka? 

10. Vill du tillägga något i intervjun? 
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Bilaga 6  
Intervjufrågor lärare i den ”Lilla klassen” 

Bakgrundsfrågor 

11. Hur länge har du varit verksam lärare? 

12. Hur länge har du arbetat på skolan? 

Arbetsrelaterade frågor 

Resurser 

4. Erbjuder skolan någon utbildning inom detta funktionshinder till er som lärare? 

Hur ställer ni er till en sådan utbildningsmöjlighet?  

Har du några önskemål vad gäller resurser? I så fall vilka? 

5. Tycker du som lärare att ni får tillräckligt med hjälp för att ge eleverna det stöd de 
behöver? 

6. Hur viktig anser du att en diagnos av AD/HD-problematik är för din undervisning? 

Pedagogiska strategier och hjälp till läraren 

13. Hur lägger du upp undervisningen för att hjälpa de elever med AD/HD-problematik 
utefter dessa elevers behov? 

Vad är viktigt att som lärare tänka på i umgänget med barn med AD/HD? 

Hur bör du som läraren göra för att stärka dessa elevers självförtroende? 

Hur påverkar krav och gränssättningar dessa elever? 

Bör ett barn med AD/HD-problematik ha samma krav som elever utan dessa 
svårigheter? 

Vad kan du som läraren göra för att öka koncentrationen hos dessa elever? 

Får du hjälp av specialpedagogen att ta fram adekvata läromedel till eleverna? 

Vad bör man som lärare tänka på när man ger instruktioner? 

Vad bör man som lärare tänka på när man indelar barnen i gruppaktiviteter? 

Hur bör man hantera barnens impulsivitet i klassrummet? 

Anser du att aktivitet och rörelse i undervisningen påverkar koncentrationen? 

14. Bör elevens arbete på lektionen vara individanpassat utefter diagnosen AD/HD? 

Kan du ge några exempel på hur du brukar göra? 

Ser du några svårigheter med att behöva ge elever med ADHD-problematik 
andra arbetsuppgifter? 

Kontakter inom skola och skola-hem 

15. Hur ser kontakten ut mellan dig och specialpedagogen? 
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16. Hur ser kontakten ut mellan dig och rektorn? 

17. Hur ser kontakten ut mellan dig och elevens föräldrar? 

Klassrumsmiljön 

11. På vilket sätt är klassrumsmiljön viktig och vad bör man som lärare tänka på? 

Hur kan man med hjälp av klassrumsmiljön minska elevens distraktion och öka 
koncentrationen? 

Har elevernas placering betydelse? 

Finns det några bra strategier när det gäller utplacering av material i 
klassrummet? 

En skola för alla 

18. På vilket sätt arbetar ni för ”en skola för alla”? 

Anser du att barn med AD/HD-problematik har samma möjligheter att nå målen 
som de andra barnen i klassen? På vilket sätt? 

Övriga frågor 

19. Hur skulle du vilja hjälpa barn med AD/HD-problematik ytterliggare om du hade 
möjlighet att påverka? 

20. Vill du tillägga något i intervjun? 
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Bilaga 7 
Diagnoskriterierna i DSM-IV-TR för 
uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet 
(AD/HD) 

DSM-kod: se nedan 
ICD-kod: se nedan 

A. Antingen (1) eller (2): 

(1) minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader 
till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Ouppmärksamhet 
(a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 
aktiviteter 
(b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 
(c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 
(d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 
skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte 
förstår instruktionerna) 
(e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 
(f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental 
uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor) 
(g)  tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, 
läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 
(h)  är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 
(i) är ofta glömsk i det dagliga livet 

 
(2) minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat i minst 
sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Hyperaktivitet 
(a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 
(b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas 
sitta kvar på sin plats en längre stund 
(c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 
situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla 
av rastlöshet) 
(d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 
(e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 
(f) pratar ofta överdrivet mycket 

Impulsivitet 
(g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 
(h) har ofta svårt att vänta på sin tur 
(i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 
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B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller 
ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 
områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt 
eller i arbete eller studier. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 
utvecklingen, schizofreni eller annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med 
någon annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt 
syndrom eller personlighetsstörning). 

 

Koden baseras på form av störning: 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, i kombination 
Båda kriterierna A1 och A2 har varit uppfyllda under de senaste sex månaderna. 
DSM-kod: 314.01 
ICD-kod: F90.0 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen bristande 
uppmärksamhet 
Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A2. 
DSM-kod: 314.00 
ICD-kod: F98.8 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen hyperaktivitet-
impulsivitet 
Kriterium A2 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A1. 
DSM-kod: 314.01 
ICD-kod: F90 
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