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Sammanfattning 
I vårt examensarbete skrev vi allenast om elever som redan har diagnos ADHD. Vi 
valde att undersöka och studera de pedagogiska strategier som lärare använde sig av 
gällande läs-, skriv- och talutveckling hos elever som har ADHD. För att anpassa 
skoluppgifterna till elever som har ADHD fanns det många fakta, tips och idéer. Våra 
frågeställningar handlade om läs-, skriv- och talutveckling, undervisning, 
klassrumsmiljö och utbildning. Litteraturen som vi har läst poängterar vikten av att 
vuxna, såsom lärare och föräldrar, skall utbilda och vidareutbilda sig. Vi genomförde 
intervjuer med två speciallärare/specialpedagoger och två lärare. Vi erhöll kunskap 
genom intervjuerna inför vår kommande yrkesroll och vi jämförde vad litteratur sade 
och hur det såg ut i praktiken utifrån lärarnas erfarenhet och kunskap. Vår slutsats blev 
att det behövs kunskap när det gäller elever som har ADHD såsom bemötande, 
klassrumsmiljö, pedagogiska strategier och läromedel för lärare som undervisar elever 
som har ADHD i läs-, skriv- och talutveckling. Vår empiriska undersökning visade att 
den undervisningsform och de pedagogiska strategier som användes i läs-, skriv- och 
talutveckling för elever som har ADHD, även gynnade de övriga eleverna i 
klassrummet. 



 

Abstract 
In our examination paper we chose only to write about the pupils who already had 
received the diagnosis ADHD. We chose to examine and study the pedagogical 
strategies that teachers used for reading, writing and speech development among pupils 
that are already diagnosed with ADHD. There were very many facts, suggestions and 
ideas how to be able to adjust the school assignments for the pupils that had received 
the diagnosis ADHD. Our research inquiries were about reading, writing and speech 
development, teaching, the classroom environment, and the education. The literature 
that we have been reading emphasized the importance of education and further 
education for adults such as teachers and parents. We carried out interviews with two 
special education/special needs teachers and two teachers. We acquired knowledge from 
interviews with sight at our future profession, and we compared what literature said and 
how the situation was in real matter of fact according to teachers experience and 
knowledge. Our conclusion was that there is more knowledge acquired when it comes 
to pupils that have the diagnosis ADHD such as treatment, classroom environment, 
pedagogical strategies and teaching aids for teachers that teach pupils that have the 
diagnosis ADHD in reading, writing and speech development. Our empirical research 
showed that the chosen teaching and pedagogical strategies that were used in reading, 
writing and speech development for pupils with ADHD also supported the remaining 
pupils in the classroom. 
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Därefter skulle vi vilja tacka våra respondenter som har ställt upp för intervjuer, utan er 
hade vi inte fått något resultat. Ni har genom er kunskap och era erfarenheter berikat 
vårt sätt att se på lärarens arbete och val av pedagogiska strategier. 

Sist men inte minst skulle vi vilja tacka vår handledare Magnus Magnusson, 
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kreativ och en trevlig handledning. 
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1. Inledning 
Elever som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) upplevs av många 
människor, enligt vår mening och Iglum (2006), som stökiga, bråkiga, ouppfostrade och 
störande för andra klasskamrater och de har inget intresse för skolan (Bjar & Liberg, 
2003). Landgren, Kjellman och Gillberg (2001) menar att det behövs ändringar i skolan 
så att varje elev får anpassad skolgång. Undersökningen i deras vetenskapliga artikel 
utgick från elever som har ADHD/DAMP och gick i årskurs fyra samt elevernas 
förståelse i läsning, skrift och matematik. Landgren et al. skriver att skolan skall ge 
eleverna baskunskaper i läsning och skrift under de första åren i skolan. De skriver även 
att det har utvecklats undervisningsmetoder i läsning och stavning för elever som har 
ADHD/DAMP i Sverige.  

Utifrån dagens elever som börjar skolan, skulle det uppskattningsvis vara 5 % av 
eleverna som skulle få diagnosen ADHD om de blev utredda, vilket skulle generera i att 
det finns en elev i varje klass (Gillberg, 1996). Gillberg (1996) skriver även om att det 
är först när eleverna börjar i skolan som svårigheterna uppmärksammas genom att de 
inte känner att de passar in och de blir inte förstådda, vilket kan leda till en negativ 
självbild. Iglum (2006) skriver att när en lärare eller en förälder står inför ett val som 
kommer att påverka elevens framtid, skall de ha i åtanke att skolan och undervisningen 
skall innebära att eleven lär för livet.  

I samhället finns det få människor som har en förståelse för eller kunskap om individer 
som har diagnos ADHD. Det är vår förhoppning att när läsaren har läst vårt 
examensarbete kommer läsaren att ha mer kunskap om ADHD, och hur vi kan möta 
dem som har diagnos i samhället via språket och kommunikation. Lpo 94 (Läroplaner 
för det Obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna) från 
Utbildningsdepartementet menar på att alla barn har rätt till anpassad skolgång. Det här 
gör det lättare för elever som har ADHD att få gå i skolan med rätt resurser, men 
föräldrarna skall även erkänna för sig själva att deras barn behöver extra stöd och hjälp. 
Alla skolor har inte kapaciteten eller möjligheten att anpassa skolgången för de här 
eleverna som Socialstyrelsen (2005) skriver i kunskapsöversikten att skolor skall göra, 
och som även står i Lpo 94. Med tanke på föregående mening finner vi att det finns ett 
samhällsintresse för att undersöka skolgången men även att det är vetenskapligt 
intressant att forska om läs-, skriv- och talutveckling i den anpassade skolgången. 

Vår fokus i det här examensarbetet ligger på läs-, skriv- och talutveckling hos elever 
som har ADHD med motivet att lägga grunden till läsningen, skriften och talet är en av 
de mest betydelsefulla och viktiga uppgifter som en lärare har. I Lpo 94 betonas att alla 
lärare har ett ansvar för elevernas kunskapsutveckling där språkutvecklingen är 
grunden. Med andra ord är läs-, skriv- och talutveckling ett nödvändigt led i praktiskt 
taget all inlärning och de är nycklarna i allt kunskapsinhämtande. Bristande förmåga i 
läsning, skrift, och tal kan skapa svårigheter i det ständigt växande 
kommunikationssamhället. Skolverkets Nationella utvärdering av grundskolan (NU-03) 
visar på brister när det gäller kunskapsmålen i flera ämnen, framförallt när det gäller 
läsförståelsen i svenska (skolverket.se). 
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Liberg (1990) utgår i sin doktorsavhandling från ett socialinteraktionistiskt perspektiv. 
Enligt Liberg är språket till för kommunikation, och en av flera delar i ett socialt 
kommunikativt beteende. Språket, både det skriftliga och det talade, tillägnar sig eleven 
genom interaktion med omgivningen. Liberg (1990) skiljer mellan effektivt läsande och 
skrivande som är en meningsskapande aktivitet då någon i interaktion med omgivningen 
skapar och återskapar världen, och grammatiskt läsande och skrivande som är den 
tekniska delen av läsandet och skrivandet, och som är ett hjälpmedel om en människa 
stöter på problem i sitt effektiva läsande och skrivande.  

Språkets viktiga betydelse i samhället och elevernas språkutveckling gör att det som 
forskare blir intressant att undersöka om läs-, skriv- och talutveckling hos elever som 
har ADHD. 

1.2 Syfte och avgränsningar 
I det här examensarbetet önskar vi ge läsaren en inblick och kunskap i hur läraren 
tillrättalägger undervisningen i läs-, skriv- och talutveckling och miljön för elever som 
har ADHD. Vi är intresserade av att undersöka vilken kunskap som lärare uppfattar att 
de behöver för att tillmötesgå elever som har ADHD och som skall främja elevernas 
kunskapsutveckling. Vi har även valt att undersöka hur olika pedagogiska strategier 
används för elever som har ADHD och hur de påverkar de övriga eleverna i 
klassrummet.  

Utifrån litteraturen som vi har läst vill vi belysa vad som skrivs om läs-, skriv- och 
talutveckling gällande elever som har ADHD för att sedan undersöka hur skolan och 
lärarna arbetar med respektive elevs utveckling. Vi vill även öka förståelsen och 
kunskapen för den pedagogiska problematik som uppstår i undervisningen av elever 
som har ADHD. 

1.3 Frågeställningar 
• Vilka kunskaper behöver lärare för att kunna underlätta läs-, skriv- och 

talutveckling för elever som har ADHD? 

• Hur skall lärare tillämpa undervisning i läs-, skriv- och talutveckling för elever 
som har ADHD i en inkluderad skolgång? 

• Vad får lärare till elever som har ADHD för utbildning om funktionshindret och 
stöd av skolan? 

1.4 Begreppsförklaringar 
I vårt examensarbete skriver vi allenast om elever som redan har diagnos ADHD. Vi 
kommer att förklara vad det innebär och vilka symptom som finns, men inte hur ADHD 
upptäcks eller hur diagnos ställs. Ordet handikapp betyder i allmänhet hinder eller 
belastning och funktionshinder betyder begränsning av en människas fysiska eller 
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psykiska förmåga. Med utgångspunkt från det här skriver vi om individer som har 
funktionshinder och inte om att de är handikappade. 

Med individ som har ADHD menar vi att det är ett barn, en ungdom och en vuxen som 
har diagnos ADHD. 

Speciallärare är en lärare som ansvarar för specialundervisningen. Speciallärarens 
främsta uppgift är att undervisa elever som är i behov av särskilt stöd eller i små 
grupper, men de kan även gå in i respektive elevs klassrum och ge stöd i skolarbetet 
(Nationalencyklopedin, 1995). 

Specialpedagog är en lärare som har specialpedagogexamen och som infördes 1990-
1991. Han eller hon har hand om handledning, åtgärdsprogram, utvecklingsarbete och 
andra specialpedagogiska arbetsuppgifter inom skolan. Genom handledning skall de 
andra lärarna i arbetslagen erhålla kunskap om hur de skall svara för det 
specialpedagogiska arbetet (Nationalencyklopedin, 1995). 

Med resurs menar vi att ha tillgång till material, vilken metodik som används och resurs 
i form av en assistent för om inte annat uttrycks explicit utgår vi från det här. 

1.5 Disposition 
Vi har börjat med en inledning för att läsaren skall få information om vad vi skriver om 
och vad ADHD betyder. Efter inledningen där vår egen förförståelse beskrivs följer 
syftet och frågeställningarna som får en relevant plats i uppsatsen. Vi kommer även att 
skriva en kort historik gällande elever i behov av särskilt stöd ur ett historiskt 
perspektiv. Genom litteraturgenomgången får läsaren mer information om tidigare 
forskning och tankar kring ämnet. I den empiriska delen redovisar vi hur vi gick tillväga 
i vår undersökning utifrån metod, urval, material mm. I slutet av examensarbetet 
redovisar vi resultatet och diskuterar oss fram till olika slutsatser. 

2. Bakgrund 

2.1 Historik 
Med avsnittet historik skulle vi vilja ge läsaren en inblick i hur den specialpedagogiska 
undervisningen har utvecklats genom åren. 

1842 fattades beslut om folkskolan och fram till 1915 diskuterades de möjligheter och 
skyldigheter som folkskolan hade, gentemot elever i behov av särskilt stöd angående 
undervisningen. Hammarberg (1998) skriver även om de gränser som ansågs vara 
normalt i barns utveckling. 

I Stockholm, från senare delen av 1800-talet, bedrevs undervisningen och vård på 
institutioner för elever med olika funktionshinder enbart för dem. De barn som hade 
medicinska sjukdomar, såsom epilepsi eller var efterblivna, fick gå enskilt eller i mindre 
grupper för att undervisningen skulle anpassas för dem. Anstalter, externat och 
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hjälpklasser inrättades för de elever som ansågs vara efterblivna, sinnesslöa och 
imbecilla. De elever som hade sociala problem separerades från folkskolan till olika 
anstalter, beroende på vanartens eller vanvårdens grad. Syftet till den här sorteringen var 
att ge de ”onormala barnen” särskild omsorg som deras tillstånd krävde, vilket bidrog 
till att undervisningen av de ”normala barnen” underlättades (Hammarberg, 1998).  

En skolutredning gjordes 1940 som förstärkte differentieringen för elevens och 
samhällets bästa. Hammarberg (1998) skriver även om utjämnandet av skillnader 
mellan olika elever, särskiljandet skedde i samarbete mellan lärare, skolledare och 
läkare på de medicinska och sociala grunder som fanns, vilket ledde till att 
specialundervisningen blev en förmån. I Lpo 62 (Läroplan för grundskolan) fick även 
rörelsehindrade barn skolplikt, i o m den tilltagna förståelsen för den här gruppen 
individer vilket även ökade specialundervisningen.  

I Sverige fick vi ett nytt handikappsbegrepp 1970, vilket innebar att handikapp ansågs 
uppstå i mötet mellan individen och individens förutsättningar i omgivningen. I Lgr 80 
(Läroplan för grundskolan) kom det första kravet på att skolan arbetssätt skulle 
individanpassas, d v s att undervisningen skulle anpassas till respektive elevs behov och 
förutsättningar. Lgr 80 framhöll även att lärare skulle eftersträva integrering för att 
elever i behov av särskilt stöd skulle kunna gå kvar i vanliga klasser, vilket även gäller 
enligt Lpo 94 (Hammarberg, 1998). 

2.2 Litteraturgenomgång 
Vi har läst litteratur i form av studentlitteratur, avhandlingar, rapporter från Skolverket 
och föreläsningar inom ämnet ADHD. I den litteratur som vi har läst har vi 
huvudsakligen ägnat oss åt att läsa om vad författarna anser kan göras ur ett 
lärarperspektiv för att underlätta läs-, skriv- och talutveckling hos elever som har 
ADHD, och vår faktakunskap baseras således även den utifrån den litteratur som vi har 
valt. Den vetenskapliga artikel och den avhandling som vi har tagit del av har styrkt vår 
uppfattning och förförståelse kring ämnet. Skolverkets rapporter har givit oss en insikt i 
hur det praktiskt ser ut i skolorna idag för elever som har ADHD. I de föreläsningar som 
vi har deltagit i har vi fått en insikt i hur det i framtiden kan komma att se ut för de här 
eleverna, och hur samarbetet med alla berörda parter bör fungera.  

Axengrip och Axengrip (2004) skriver om och beskriver enkla metoder, pedagogiska 
strategier och hjälpmedel för att underlätta livet för individer som har DAMP eller 
ADHD. De här är anpassade till både barn, ungdomar och vuxna i olika miljöer. Fakta 
blandas med personliga erfarenheter och verkliga exempel, som är enkla att förstå och 
praktisera, och som är välstrukturerade utifrån DAMP och ADHD. Boken väcker många 
tankar och idéer hos läsaren angående funktionshindren.  

Bjar och Liberg (2003) skriver att det genetiska arvet (biologiskt) kan visa sig då ett 
barn med ADHD/DAMP behöver hjälp med språket, och att en av föräldrarna har 
liknande svårigheter vilket gör att föräldern inte kan stimulera barnets språkutveckling. 
De tar även upp vad det är som krävs för att ha ett fungerande språk, muntligt, som t.ex. 
att det krävs förmåga att uppfatta talljud (auditiv perception), kunna tolka vad det är de 
hör (språkförståelse), minnas ord (verbalt minne), kunna formulera sig i begripliga 
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satser (grammatik) mm. Ett skriftspråk förutsätter även kunskap såsom att tyda 
grafemen (bokstäver) och att få ihop ord och satser (avkodning), förstå innehållet och 
tolka det med tanke på sammanhanget (läsförståelse). De elever som vi har arbetat med 
har ett något fungerande muntligt och skriftligt språk och Bjar och Libergs (2003) bok 
Barn utvecklar sitt språk, har hjälpt oss att få en förståelse för vad det är som saknas hos 
respektive barn. 

Ellström, Gustavsson och Larsson (1996). Ellström (1996) skriver om formellt och 
informellt lärande. Formellt lärande är planerat lärande och det är i särskilda 
utbildningssituationer som i skolan, på universitet mm. Det informella lärandet, menar 
Ellström, är det som vi lär oss i vardagslivet och det kan vara medvetet eller avsiktligt 
planerat som t.ex. i form av självstyrt lärande. Gustavsson skriver om Lpo 94 där det 
står att all undervisning i skolan skall ske med ett livslångt lärande som utgångspunkt. 
Enligt Gustavssons tankar måste skolgången anpassas efter om det är barn eller vuxna 
med tanke på att de vuxna som vidareutbildar sig ofta har erfarenheter från t.ex. 
familjelivet, arbete eller egen skolgång. Larsson motiverar det livslånga lärandet med att 
tolkningar är en personlig kunskap, vilket han beskriver med att eftersom vi människor 
lever i olika kulturella och sociala sammanhang har det stor inverkan på hur vi tolkar 
omvärlden och erhåller ny kunskap.  

Gillberg (1996) skriver om skriv- och talproblem och han menar att en försenad 
utveckling i skrift och tal, kan leda till ett begränsat ordförråd och en omogen 
grammatik. Satsmelodi (avvikande prosodi) gör att rösten blir entonig eller så går 
satsmelodin upp eller ner för oss på ovanliga eller felaktiga ställen. Gillberg menar att 
det blir svårt att förstå vad personen pratar om eller menar. Något som vi har lagt märke 
till är att de elever med ADHD, som vi har arbetat med, har en stamning av 
tvångsmässig karaktär eller skenande tal, d v s. de pratar så snabbt att det är svårt att 
uppfatta vad de säger och det här beskriver även Gillberg. 

Hellström (1997) menar att MBD/DAMP är ett osynligt handikapp som kan få 
allvarliga konsekvenser för ett barns utveckling, anpassning och vardagsliv. Boken är en 
slutrapport från en utredning som Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar har gjort. Den redogör för dagens kunskap om MBD/ DAMP, dess orsaker 
och konsekvenser samt presenterar ett handlingsprogram med förslag till hur stödet till 
de här barnen och familjerna kan förbättras. Det handlar om hur vi kan upptäcka 
barnens problem tidigare, hur utredning och diagnos går till samt hur stödinsatser kan 
utformas inom bl.a. barnomsorgen, skolan.  

Iglum (2006) vill ge läsaren en förståelse för barn som har ADHD och vilka insatser 
som kan genomföras för dem. Iglum menar på att ADHD är ett dolt handikapp och 
läraren skall finnas där som ett stöd eftersom de här barnen får slåss med sina 
svårigheter i alla fall. Den här boken ger förslag på hur läraren kan anpassa 
klassrumsmiljön, hur rasterna kan planeras, hur språk- och motorikundervisningen kan 
planeras mellan olika lärare på skolan men även hur läxläsningen kan lösas efter 
skoltiden och i hemmet med föräldrarna.  

Kadesjö (1992) skriver om att förskolepersonal och lärare beskriver allt oftare en grupp 
barn som är oroliga, splittrade och har stora svårigheter att koncentrera sig. De här 
barnen ställer till stora bekymmer för sin omgivning och blir ofta syndabockar i 
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gruppen, men vad beror egentligen den här typen av problem hos barn på och 
framförallt vad kan vi göra åt dem? Kadesjö som har mångårig erfarenhet av just den 
här gruppen barn förklarar vad koncentrationssvårigheter innebär och hur de kan förstås 
utifrån en helhetssyn på barns utveckling. Förhållningssätt och bemötande av barnen, 
undervisning, specialundervisning, samarbete hem och skola, kamratsituation och 
problem under ungdomsåren är några av de ämnen som behandlas i boken. 

Landberg, Kjellman och Gillberg (2001) har forskat på hur skriften, läsningen och den 
matematiska förmågan är utvecklad hos elever som har ADHD i fjärde klass. 
Undersökningen visade att flickorna hade bättre resultat än pojkarna, men som 
Landberg et al. skriver kan det vara för att det är vanligare att pojkar har ADHD. I deras 
vetenskapliga artikel menar de att varje elev skall ha en anpassad skolgång. De betonar 
även lärarnas men framförallt föräldrarnas stöd och förståelse som är viktigt för elever 
som har ADHD.  

Liberg (1990) skriver i sin doktorsavhandlig om att texten produceras i det talade 
språket och kan kategoriseras i tre grupper, den medlande texten, den förklarande texten 
och i den berättande texten. Den medlande texten är den som är minst undersökt och 
den berättande texten är den som är mest undersökt med tanke på att den består av olika 
delar, t.ex. grammatisk uppbyggnad och ordens betydelse eftersom de påverkar det 
talade språket då en människa är flerspråkig. Det har förts många diskussioner kring läs- 
och skrivsvårigheter och att de är en konsekvens av den traditionella inlärningen, 
oavsett vilka strategier som används vid läs- och skrivinlärning. Den metod i läs- och 
skrivinlärning som används och som är baserad på det talade språket är omdiskuterad 
men flitigt använd. 

Socialstyrelsen (2005) skriver i sin kunskapsöversikt att de problem som ADHD - 
elever har blir oftast tydligare i skolan. I skolan ställs krav på att eleven skall sitta stilla, 
lyssna på läraren som undervisar och ta ansvar för sin inlärning vilket kan vara svårt för 
de här eleverna (socialstyrelsen.se). De skriver även om att de här eleverna är i behov av 
stöd i undervisningen, som är anpassad till dem under hela skolgången och att 
skolmiljön anpassas efter elevernas förutsättningar, t.ex. stora klasser kan påverka 
koncentrationen.  

Utbildningsdepartementet (1994) har skrivit i 1 kap. 2 § skollagen (1985:1100) (…) Alla 
barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning och, inom varje skolform, få en 
likvärdig utbildning. Skolan skall ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i 
samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever med 
särskilda behov (Lpo 94, sid 2).  

Wärnersson skriver i publikationen från Utbildningsdepartementet (2001) att det är inte 
bara en investering för de vuxna om de vidareutbildar sig, utan även för deras barn eller 
elever eftersom det kan ge inspiration för vuxna vilket kan leda till att barn och elever 
får en bättre skolgång. Det här är liknande det som Iglum (1999) påpekar i sin bok. I 
Utbildningsdepartementets (2001) publikation om livslångt lärande går det att läsa att 
det livslånga lärandet ses som individens projekt och dessutom har individen ansvar för 
sitt lärande. Först handlar det om att individen skall skaffa sig kunskap för att utveckla 
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sin kompetens som därefter skall leda till personlig och ekonomisk utveckling 
(Utbildningsdepartementet, 2001). 

2.3 Handikapp och funktionshinder 
Enligt WHO (Världshälsoorganisationen), 1980, och deras handikappklassifikation 
ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) beskriver 
de handikappbegreppet som att det består av en kedja där länkarna är skada, 
funktionshinder och handikapp. Skadan, t.ex. en hjärnblödning, är bunden till ett organ 
eller en del av kroppen, som i sin tur ger funktionshindret. Funktionsnedsättningen är 
bunden till en person som inte kan utföra vad som är normalt för en annan människa i 
samma ålder och av samma kön, t.ex. att tala eller klä på/av sig. Handikappet är ett 
relationsbegrepp som beskriver samhällets förmåga att integrera en person med 
funktionshinder. Det som skiljer habilitering från rehabilitering är att habilitering riktar 
sig till personer med medfödda och oftast livslånga funktionshinder, eller 
funktionshinder som uppstått i tidig ålder. Funktionshindret kan ge en nedsättning i 
förmågan att röra sig, se, höra, förstå, uppfatta omvärlden eller relatera till andra 
människor. Habiliteringsinsatserna syftar till att förebygga och minska de svårigheter 
som funktionshindret kan medföra i det dagliga livet. Rehabilitering ges däremot till 
vuxna personer eller äldre barn och syftar till att få tillbaka bästa möjliga 
funktionsförmåga, till exempel efter en olycka, sjukdom eller liknande, 
(habilitering.nu). I en tillfredställande miljö är personen inte handikappad även om 
funktionsnedsättningen finns kvar hos individen, vilket innebär att en person med 
funktionshinder kan vara handikappad i en miljö, men inte i en annan. WHO 
klassificerar skada, sjukdom, funktionsnedsättning och handikapp genom följande 
preciseringar: 

• Skada (impairment) – på organnivå. 

• Funktionsnedsättning (disability) – på personnivå. 

• Handikapp (handicap) – på situationsnivå (skolverket.se). 

Funktionshinder och handikapp används ofta som synonyma begrepp, där handikapp 
handlar om mötet mellan en individs funktionsnedsättning och miljön. Handikapp är en 
beteckning för de konsekvenser som följer av ett funktionshinder, för handikapp är 
alltid något relativt och uppstår först i samspelet mellan en individ och den omgivande 
miljön. Ett funktionshinder definieras ofta som en begränsning av en individs fysiska 
eller psykiska funktionsförmåga. I FN:s standardregler definieras skada, 
funktionshinder och handikapp på följande sätt. Ett funktionshinder kan bero på fysiska 
eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador/sjukdomar, 
medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar. De här skadorna, tillstånden eller 
sjukdomarna kan vara av bestående eller övergående natur. I politiska dokument görs 
inga definitioner och inom forskningen görs olika indelningar. Traditionellt indelas 
funktionshinder i medicinska skador, syn- och hörselskador, rörelsehinder och 
utvecklingsstörning. I de här indelningarna faller dock flera grupper av 
funktionshindrade bort såsom de med läs- och skrivsvårigheter, psykiska 
funktionshinder och neuropsykologiska diagnoser (Teveborg, 2001).  
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Specialpedagogiska Institutet har ansvar för statens samlade stöd i specialpedagogiska 
frågor för barn, unga och vuxna med funktionshinder. I deras anvisning anges att med 
funktionshinder avses medicinska, psykiska, neurologiskt betingade 
funktionsnedsättningar, svåra läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) samt 
utvecklingsstörning och andra funktionshinder (sit.se). 

2.4 Diagnostik 
I det här avsnittet är vår tanke att ge läsaren en definition av ADHD och vad som är 
speciellt med den problematiken, eftersom en individ som har ADHD har individuella 
styrkor och svårigheter. 

2.4.1 Definition av ADHD 

För hundra år sedan var det första gången som barn med uppmärksamhetsproblem, 
överaktivitet och bristande impulskontroll beskrevs i den medicinska litteraturen, och 
redan då fanns det tankar om att problemen med stor sannolikhet hade en biologisk 
bakgrund (Hellström, 2007). Termen ADHD är fokuserad på impulskontroll, 
överaktivitet och uppmärksamhetsproblem samt det är ett neuropsykiatriskt 
funktionshinder, men det finns tre undergrupper av ADHD: 

• De individer som huvudsakligen har problem med överaktivitet och impulsivitet. 

• De individer som huvudsakligen har uppmärksamhetsproblem. 

• De individer som har en kombination av impulsivitet, problem med överaktivitet 
och uppmärksamhetsproblem (Hellström, 2007). 

De barn, ungdomar och vuxna som har ADHD kan ha olika tyngdpunkt, svårighetsgrad 
och problemen kan variera under olika perioder från barndomen och upp i vuxen ålder. 
Ett barns egenskaper såsom begåvning och den miljö där barnet växer upp avgör vilka 
konsekvenser som de grundläggande svårigheterna får. För att förhindra att vi definierar 
normaltillstånd som funktionshinder är diagnoskriterierna mycket stränga (Hellström, 
2007). Hellström (2007) skriver om att det krävs betydande svårigheter för att 
symptomen skall definieras som ADHD, för det skall vara svårigheter som har visat sig 
i tidig ålder, som är varaktiga och bestående. Symptomen skall framträda i flera olika 
situationer och förorsaka stora svårigheter, först då är det befogat att tala om ett 
funktionshinder. 

Impulsivitet 

De individer som har ADHD och där impulsiviteten är den största svårigheten beskrivs 
som exceptionellt handlingsbenägna. Ofta reagerar de på stort som smått och de 
reagerar för det mesta utan reflektion och eftertanke. Det spelar ingen roll om de är unga 
eller gamla för handlandet styrs av utifrån kommande stimuli och tillfälliga impulser, 
och inte som den mer mogna människans handlande som styrs inifrån genom tankar, 
planer, intentioner och överväganden (Hellström, 2007). Det här kan göra att besluten är 
oöverlagda och reaktionerna är spontana vilket kan leda till att vi människor i 
omgivningen inte är förberedda på följderna. Det mest påtagliga för stunden och nuet tar 
över, därför är det möjligt att deras liv kommer att präglas av planlöshet, bristande 
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målinriktning och kortsiktighet eftersom de vill tillfredsställa behoven omedelbart och 
inte verka mot de långsiktiga målen. I det vardagliga livet har motivationen en 
avgörande roll, och det kan vara svårt att möta motgångar eller hinder. Impulsiviteten 
medför att det är svårt att stanna upp och lyssna på andra människor, vilket naturligtvis 
påverkar samvaron, kontakten och samspelet med andra människor. Hellström (2007) 
menar även att impulsiviteten kan vid olika tillfällen påverka och göra det svårt att styra 
och planera kroppsrörelserna, vilket visar sig i motorisk klumpighet och yviga 
rörelsemönster.  

Som lärare är det, enligt vår mening, viktigt att tänka på att i ostrukturerade situationer 
kan impulsiviteten bli mer påtaglig då uppgiften kräver mycket egen reflektion och 
eftertanke eller om det saknas tydliga mål, belöningar och den yttre styrningen saknas 
vilket även Iglum (2006) skriver om. 

Överaktivitet 

Överaktivitet ansågs en längre tid vara det drag som framträdde mest vid ADHD. 
Överaktivitet eller hyperaktivitet betraktas numera som en svårighet att finna en lämplig 
aktivitetsnivå i förhållande till vad respektive uppgift i livet kräver, eftersom 
aktivitetsnivån antingen är för hög eller för låg. Individen kan fara runt på ett planlöst 
sätt, är splittrad, kan inte sitta stilla, blir passiv och nästan apatisk för att i nästa stund 
vara helt utbränd på energi (Hellström, 2007). Det är vanligt att yngre barn har en 
påtaglig motorisk överaktivitet men den avtar med åldern, och den motoriska 
överaktiviteten visar sig istället, hos den vuxne, genom att individen är otålig och 
rastlös, svårt att varva ner, oupphörligt tuggar tuggummi, har svårt att sova, trummar 
med fingrarna och så vidare. Iglum (2006) skriver även om att individen har svårigheter 
att delta i lekar i skolan och/eller i andra fritidsaktiviteter på ett lugnt sätt. De lämnar 
ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där det förväntas att vi sitter kvar på 
våra platser en längre stund (Iglum, 2006). 

Uppmärksamhetsproblem 

Uppmärksamhetsproblem vid ADHD kan beskrivas med många olika uttryck såsom att 
individen inte verkar lyssna på vad andra säger ens vid direkt tilltal, är allmänt slarvig, 
kommer inte igång med uppgifter i vare sig skolan eller arbetet, tröttnar fort och 
avslutar därför inte en påbörjad uppgift, glömmer och tappar bort saker, har svårt att 
uppfatta och förstå instruktioner, tappar tråden när det är något de skall berätta eller 
fastnar i ovidkommande detaljer mm. Det här kan leda till att en individ med ADHD 
och uppmärksamhetsproblem kan uppfattas som allmänt splittrad, okoncentrerad och 
förvirrad (Iglum, 2006).  

I lärarens arbete med elever som har ADHD och uppmärksamhetsproblem, är det viktigt 
att tänka på att de störs av saker som händer i omgivningen (i klassrummet eller på 
skolgården) som de inte kan avskärma sig från. Givetvis är det inte likadant hos alla 
elever som har ADHD, utan några kan söka stimulans utifrån för att de blir uttråkade 
väldigt fort, därför är det viktigt att tänka på att de här eleverna kan inte betvinga 
impulsen att göra något mer spännande om de finner att uppgiften inte är tillräckligt 
spännande (Hellström, 2007). För de flesta individer som har ADHD är det 
karakteristiskt att de har bristande uthållighet, koncentration och svårighet att samla 
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energi för att genomföra en uppgift, framförallt om den är enformig, tråkig och inte ger 
direkt behovstillfredsställelse, ett exempel kan vara läxor (Iglum, 2006). Hellström 
(2007) skriver om att rikta uppmärksamheten på det som är väsentligt i en text och 
sortera bort sådant som är oväsentligt samt att fördela uppmärksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt är svårt för individer som har ADHD. 

Tillkommande svårigheter 

Barn, ungdomar och vuxna som har ADHD har många gånger andra svårigheter, som 
t.ex. språkliga svårigheter, inlärningsproblem och dyslexi, svårigheter i samspel med 
andra människor, kognitiva problem, sociala beteendeproblem som trots och 
uppförandestörning, sviktande självkänsla, depression, ångest och ängslan. Naturligtvis 
blir funktionshindret allvarligare ju fler svårigheter som individen har (Hellström, 
2007). Iglum (2006) skriver om att det går att begränsa eller undvika effekten av de 
tillkommande svårigheterna, bara vi i omgivningen förstår eller försöker att förstå hur 
en individ som har ADHD fungerar eftersom vi då kan anpassa kraven och 
förväntningarna på dem, vilket hjälper dem i det livslånga lärandet. 

2.4.2 Pojkar och flickor 

Forskarna ansåg länge att ADHD var kopplad till hyperaktivitet och därför var det 
många pojkar som sågs och blev omhändertagna (Iglum, 2006). Det är idag fler och fler 
flickor som får diagnosen ADHD och det har förmodligen att göra med att forskarna 
betraktar uppmärksamhetsproblemen som ett genomgående drag, eftersom 
hyperaktivitet inte behöver visa sig eller finnas i en individs beteende. Den forskning 
som har bedrivits har av tradition varit riktad mot pojkar, vilket kan vara en anledning 
till att flickor inte har observerats lika mycket. Hos flickor kan en eventuell 
tilläggsproblematik vara tvångsmässiga problem, depression eller ångest och hos pojkar 
återfinns oftare normalöverträdelser eller aggressivitet (Iglum, 2006). Iglum (2006) 
skriver om att forskarna kan idag inte vara säkra på att pojkars symptom och beteende 
gör att vi i omgivningen lättare blir uppmärksamma på det här, vilket då kan resultera i 
att de kan få stöd och hjälp. 

Flickor har svårigheter i de exekutiva funktionerna med att slutföra olika uppgifter, 
planera i förväg, förutse konsekvenser, prioritera mellan olika uppgifter, arbeta 
självständigt, upprätthålla kraften och motivationen till arbetet, minnas och mobilisera 
information eller kunskap, gå från ett ämne till ett annat antingen i skolarbetet eller i ett 
samtal, ha koll på tiden och organisera tillvaron efter tiden. Iglum (2006) skriver även 
om att den icke-hyperaktive eleven ofta är en flicka och att hon är inåtvänd, plikttrogen 
och blyg men många gånger är hon även desorganiserad. Hon är överkänslig för den 
kritik och för de krav som ställs på henne som elev eller arbetskamrat, även om hon 
klarar av de skoluppgifter eller arbetsuppgifter som förväntas av henne. En flicka som 
har ADHD försöker att undvika sociala situationer för att de kan leda till att situationen 
blir förvirrande, oöverskådlig och därmed ångestväckande, och inte för att hon drar sig 
för att ha kontakt med människor (Iglum, 2006). Det här problemet kan vi även se hos 
den hyperaktiva och möjligtvis hos den aggressiva eleven. Den hyperaktive och den 
icke-hyperaktive eleven reagerar på olika sätt då de känner sig förvirrade och inte längre 
har överblick och kontroll. Den hyperaktive eleven överreagerar många gånger genom 
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att angripa andra människor då förvirringen, bullernivån, antalet personer att relatera till 
och alla andra krav blir för omfattande. Istället reagerar den icke- hyperaktive eleven 
genom att sluta sig inom sig själv och blir handlingsförlamad eller får psykosomatiska 
besvär vilket leder till att de vill stanna hemma från skolan (Iglum, 2006).  

Den icke-hyperaktive eleven försjunker i egna tankar, dagdrömmer, och de uppfattas då 
som lugna och snälla men de har svårt för det som läraren går igenom i skolan eftersom 
de inte lyssnar eller kan koncentrera sig. De här eleverna presterar dåligt i skolan, även 
om de på diagnostiska prov eller på intelligenstest ligger på en normal nivå eller till och 
med över medelnivån (Iglum, 2006). Lärarens uppmärksamhet är riktad till de elever 
som är hyperaktiva, eftersom de icke-hyperaktiva eleverna vanligtvis inte påkallar 
lärarens uppmärksamhet vilket i sig kan leda till att de här eleverna inte får den hjälp 
och det stöd som de behöver för att kunna hantera sina svårigheter (Iglum, 2006). 

Flickor som har ADHD och hyperaktivitet reagerar ofta på annat sätt jämfört med 
pojkar som har samma diagnos. Flickor opponerar sig, käftar mot, kan vara envisa, 
trotsiga och fräcka i munnen men de kan ha lika lätt, som de icke-hyperaktiva flickorna, 
att börja gråta eftersom sårbarheten och överkänsligheten är av samma slag. Pojkar som 
har ADHD och hyperaktivitet de blir vanligtvis aggressiva och utåtagerande genom att 
slåss (Iglum, 2006). Iglum (2006) skriver om att det här är viktigt att tänka på då 
flickorna blir tonåringar, eftersom de ofta tar med sig det aktiva och rebelliska 
riskbeteendet till olika situationer såsom fester där alkohol, cigaretter och många nya 
och för varandra okända människor träffas, från skolan ställs det högre krav än tidigare, 
hormonförändringar sker i kroppen och en allmän generell förvirring råder. 

2.4.3 Tilläggssvårigheter 

Språk- och talsvårigheter 

Språk- och talsvårigheter inkluderar en försenad utveckling och de tydliga symptom på 
kvarstående avvikelser i språket, talet och rösten hos elever som har ADHD, de kan 
även ha läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (Gillberg, 1996). Han menar även att en 
försenad språk- och talutveckling kan leda till ett begränsat ordförråd och en omogen 
grammatik i språket, vilket i sin tur kan leda till bl.a. meningsuppbyggnads- och 
syftningsfel. En elevs svårigheter kan upptäckas när det verkar som att han eller hon 
inte lyssnar när vi ropar, har svårigheter med att förstå nyanser eller att själv uttrycka 
sådana med det här i åtanke tror föräldrarna att eleven har problem med hörseln 
(Kadesjö, 1992). Det är efter omständigheterna vanligt att elever som har ADHD har 
läs- och skrivsvårigheter och problem i ämnet matematik (Iglum, 2006). Iglum (2006) 
skriver om att läs- och skrivsvårigheter kan underlättas då en lärare får en förståelse för 
vilka bokstäver en elev anser vara lättast att förstå. För några elever är det bättre att 
arbeta med stora bokstäver (versaler) eftersom de skiljer sig visuellt från de små 
bokstäverna (gemener) och de är inte spegelvända såsom b och d eller p och q. För 
andra elever är det bättre med skrivstil för orden är då sammanhängande enheter och 
eleverna uppfattar det inte som enskilda bokstäver som står efter varandra på ett papper 
(Iglum, 2006). 

Gillberg (1996) skriver att det är viktigt att regelbundet öva på ord för att bygga upp ett 
ordförråd eftersom elever som har ADHD använder bara de ord som de är säkra på, och 
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som de känner att de kan använda utan att det blir fel, för annars använder de 
utfyllnadsord som t.ex. svordomar.  

Elever som har ADHD kan ha artikulationssvårigheter och det märks då de uttalar 
språkljud på ett omoget och felaktigt sätt (Kadesjö, 1992). Gillberg (1996) skriver att 
artikulationssvårigheter är ett symptom på svårigheter med den fonologiska 
medvetenheten och att det är mest hörbart i förskoleåldern, men talet hos elever som har 
ADHD övergår sedan till att vara sluddrigt eller otydligt. De elever som har ADHD och 
som har svårigheter med fonologisk medvetenhet, de har även språk- och talsvårigheter 
dvs. uttals- och artikulationsproblem (Gillberg, 1996). Fonologisk medvetenhet innebär 
att elever som har ADHD har svårt att uppfatta hur olika språkljud låter, vilket kan leda 
till en auditiv osäkerhet och det innebär att de har svårigheter med att uppfatta ljud och 
särskilja språkljud. Det här gör det svårt för elever som har ADHD att förstå att ett ords 
betydelse förändras om ett fonem ändras, och med tanke på det här är det viktigt att 
tänka på att det kan uppstå svårigheter att förstå innehållet i ett muntligt meddelande 
(Kadesjö, 1992). Bjar och Liberg (2003) menar att kunna kommunicera, dvs. att både 
kunna förstå vad andra säger och göra sig förstådd i samhället är viktigt för människan 
för att hon skall må bra. Det blir svårt i vårt samhälle att hålla ihop om inte alla kan 
uttrycka sig förståeligt, ställa frågor, läsa och skriva. På det här viset kan 
missuppfattningar uppkomma och det kan uppstå problem (Bjar & Liberg, 2003).  

Elever som har ADHD kan ha pragmatiska problem vilket innebär att de har svårigheter 
att använda språket i sociala sammanhang. Gillberg (1996) skriver om att eleverna inte 
vet när de skall säga något, hur de skall börja eller fortsätta en konversation, de har 
dessutom svårt att förstå metaforiska (bildliga) uttryck och kan missförstå teoretiska 
uttryck eller frågor som ställs. Kadesjö (1992) skriver om avvikande prosodi 
(satsmelodi/rytmen) där rösten är entonig eller där satsmelodin går upp eller ner på 
felaktiga eller ovanliga ställen, vilket kan göra det svårt att förstå vad eleven vill säga. 
Stamning av tvångsmässig karaktär eller ett skenande tal, vilket innebär att elever som 
har ADHD pratar fort och att det därför är svårt att uppfatta vad de säger, är även 
exempel på språk- och talsvårigheter som elever som har ADHD har (Kadesjö, 1992). 

Motorik 

De grovmotoriska svårigheterna definieras som problem med de stora kroppsrörelserna, 
vilket kan yttra sig som allmän motorisk klumpighet och/eller balansproblem som kan 
resultera i svårigheter att lära sig cykla, simma och sparka boll (Kadesjö, 1992). Lärare 
kan tillsammans med alla eleverna i klassrummet öva grovmotoriken genom att göra 
rörelser utifrån klappramsor eller sjunga sånger där rörelser ingår såsom ”huvud, axlar, 
knä och tå”, då det här inte gör att någon elev blir utpekad eller anses vara klumpig 
(Gillberg, 1996). Kadesjö (1992) skriver om att de grovmotoriska svårigheterna, som 
avtar med åldern, består av en eller flera komponenter t.ex. svag muskelspänning 
(hypotonus), balansproblem, motoriska samordningssvårigheter, avvikande motorik 
eller bristande automatik. Svag muskelspänning åskådliggörs genom t.ex. öppen mun, 
dålig kroppshållning, dåligt bordsskick och/eller i dålig handstil (Gillberg, 1996).  

Motoriska samordningssvårigheter synliggörs då gesterna är yviga och rörelserna är 
klumpiga, oprecisa och slängiga, framförallt när individer som har ADHD utsetts för 
stress eller det blir för många intryck (Gillberg, 1996). Gillberg (1996) menar att det här 



13 

är för att de har svårt att skilja på rörelser med bara en led och inte med flera leder 
samtidigt. 

Finmotoriska svårigheter innebär precisionsproblem i ansiktet, händerna och fingrarna, 
men även talsvårigheter kan räknas till det här (Gillberg, 1996). Svårigheter med 
handmotorik och precision kan leda till skakighet vid finmotoriska uppgifter (Kadesjö, 
1992). Det är väldigt ofta som elever, som har ADHD, har en onormal pennfattning och 
svårt att forma bokstäverna, men de har även svårigheter med att bedöma kraft och 
riktning vilket kan leda till att de här eleverna uppfattas som slarviga (Gillberg, 1996). 
Hellström (1997) skriver om att tunga verktyg såsom pennor eller pennor som har 
pennhylsor ger eleven en mer tydlig erfarenhet av det egna rörelsemönstret under 
skolarbetets gång och en ökad stabilitet i varje rörelse.  

Kadesjö (1992) och Gillberg (1996) skriver om att svårigheter med precisionsrörelser (i 
ansiktet) och munmotoriken (i munnen) kan spegla sig i artikulationssvårigheter och 
svårigheter i att utföra separata rörelser i vänster och höger ansiktshalva, såsom att 
blinka med ett öga, men även att de äter med öppen mun. 

Perceptionsstörning 

Perceptionsstörningar inkluderar problem med visuell, taktil, kinestetisk och auditiv 
perception vilket innebär att hjärnans förmåga att organisera, tolka och registrera alla 
sinnesintryck är reducerad med tanke på att det är vanligt med olika kombinationer av 
perceptionsstörningar (Gillberg, 1996).  

Den visuella perceptionsstörningen gör det svårt att skilja på former och avståndet till 
ett föremål men även föremålets placering (Gillberg, 1996). Gillberg (1996) skriver om 
att de här problemen kan vara svåra att urskilja från de motoriska problemen eftersom 
de leder till en spretig, barnslig och överdrivet liten eller stor handstil.  

Taktil perceptionsstörning innebär att individerna har svårt med känseln, framförallt i 
händer och fingertopparna, avgöra karaktär och form på olika föremål. Gillberg (1996) 
menar att de här svårigheterna säkerligen bidrar till problem med finmotoriken, med 
tanke på att det inte finns en tillräckligt snabb återkoppling av den nödvändiga 
känselinformationen till det motoriska centrum.  

Kinestetiska perceptionsstörningar innebär att det är svårt att avgöra var i rummet vi har 
våra egna leder och vart de är på väg, vilket i sig leder till svårigheter att bedöma 
avstånd (Gillberg, 1996). 

Auditiva perceptionsstörningar medför svårigheter att lokalisera källor, avgöra 
ljudstyrka och urskilja ljud då bakgrunden består av ljudbrus. De individér som har 
auditiva perceptionsstörningar har även svårigheter att höra om de talar med en låg eller 
hög röst, vilket resulterar i att de inte kan anpassa sin röststyrka till respektive situation 
(Gillberg, 1996). Gillberg (1996) menar att den här perceptionsstörningen kan leda till 
problem med den fonologiska medvetenheten och läsinlärningen. 
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3. Åtgärder 

3.1 Läraren och bemötande 
Skolans viktigaste uppgift är att se till att elever som har ADHD erhåller ny kunskap i 
det livslånga lärandet, dels för att förbättra deras inlärning utifrån utgångsläget och dels 
för att stärka deras självförtroende (Gillberg, 1996). Den personal som arbetar runt 
omkring elever som har ADHD skall ha kunskap om elevernas speciella svårigheter, 
kompetens att utveckla deras styrkor och ha en förståelse för deras svårigheter 
(Gillberg, 1996). Utbildning och vidareutbildning inom ämnet är av stor betydelse, dels 
för att forskningen fortskrider vilket gör att lärare bör vara uppdaterade och dels för att 
lärare skall kunna bemöta elever som har ADHD på ett adekvat sätt 
(Utbildningsdepartementet, 2001). Iglum (2006) skriver om att specifika 
inlärningssvårigheter har en elev som ligger två eller flera år efter klasskamraterna inom 
vissa områden, även om de har en normal förmåga. Generella inlärningssvårigheter har 
en elev då han eller hon ligger två eller flera år efter klasskamraterna på de allra flesta 
områden, vilket i sig kan bero på t.ex. en psykisk utvecklingsstörning (Iglum, 2006).  

Kadesjö (1992) skriver om att läraren skall begränsa elevernas valmöjligheter inom 
tydliga ramar med instruktioner och gränser då de har svårt att välja fritt, vilket inte är 
att frånta eleverna deras spontanitet, för det här arbetssättet inger trygghet som gör att 
eleverna utvecklar sin kreativitet. 

Genom att läraren bygger upp en bra relation till elever som har ADHD skapas en god 
kontakt med dem och det ökar elevernas självförtroende. Läraren skall kunna skapa 
olika inlärningssituationer genom att ha en förståelse för hur elever med ADHD tänker 
och fungerar i skolarbetet (Kadesjö, 1992). En lärare skall ge tydliga och korta verbala 
instruktioner där få ord används, men tillräckligt många ord för att ge eleven en 
möjlighet att förstå instruktionen och den bör bara innehålla en information i taget. 
Givetvis kan läraren även förstärka med kroppsspråket och det visuella stödet (Lottie 
Corrias Näslund, föreläsning 27 mars, 2007). Krav och förväntningar skall ställas på 
elever som har ADHD, men som de kan klara av att uppnå för då stärks deras 
självförtroende när de lyckas med olika uppgifter. De här eleverna skall få stöd och 
konkret hjälp i att skapa en struktur i det vardagliga livet för att klara av de svåra 
situationerna som kan uppstå (Kadesjö, 1992). Elever som har ADHD behöver en väl 
strukturerad vardag som är präglad av tydlighet, entydighet och åskådlighet (Hellström, 
2007). Alla människor har bra eller dåliga dagar och bra eller dåliga stunder vilket även 
gäller för elever som har ADHD, men för eleverna och läraren blir situationen mycket 
påfrestande då rutinerna inte följs därför gäller det att kunna hantera det här och finnas 
där som stöd samt arbeta med eleverna utifrån utgångsläget (Kadesjö, 1992).  

Genom att bemöta och ha ett bra förhållningssätt till elever som har ADHD kan vi 
minska deras svårigheter och då har vi kommit ett stort steg på vägen. I skolan har 
elever som har ADHD rätt att känna sig accepterade och omtyckta för den dem är och 
då skall deras styrkor och svårigheter, fel och brister vara inkluderade (Kadesjö, 1992). 
Hellström (2007) skriver om att det är viktigt att uttrycka sig kortfattat, enkelt, entydigt 
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och konkret samt att ge en tät och påtaglig feedback där förväntningar, gränser och 
konsekvenser klargörs. 

Om läraren har möjlighet att ge eleven som har ADHD individuellt stöd under 
skoldagen, då lär de sig oftast bättre och det ger dessutom läraren möjlighet att 
koncentrera sig på en elev. En lösning på det här arbetssättet, om läraren inte har tid och 
möjlighet, kan vara att låta eleven som har ADHD arbeta tillsammans med en resurs 
enligt lärarens instruktioner och planering. En speciallärare kan arbeta i klassrummet 
med den eller dem elever som har inlärnings- svårigheter, för att underlätta arbetsmiljön 
i klassrummet och för att de kan realisera specialpedagogiskt inriktade uppgifter 
(Kadesjö, 1992; Iglum, 2006). 

Lärare bör tänka på att det är viktigt att ha en god och fungerande kontakt även med 
föräldrarna till elever som har ADHD. När föräldrarna känner förtroende för läraren och 
skolan då underlättar det för det gemensamma arbetet runt respektive elev. Om vi 
människor visar en ömsesidig respekt för varandra då utvecklas även samarbetet, 
samtidigt som det är viktigt att tänka på som lärare att ta tillvara på den breda kunskap 
som föräldrarna har om eleverna (Hellström, 1997). Det finns tendens till att lärare i 
närvaro av en elev som har en ställd diagnos, söker efter tecken och beteenden som 
bekräftar diagnosen, istället för att betrakta eleven som en integrerad individ med 
många fler nyanser än vad som ryms i diagnosen (Iglum, 2006). 

3.1.1 Klassrumsmiljö 

När en elev som har ADHD har ett beteende som är svårt för läraren att acceptera i 
klassrummet, då skall lärare påträffa det som orsakar beteende med tanke på att det kan 
vara klassrumsmiljön, klasskamraterna eller läraren själv som framkallar beteendet 
(Iglum, 2006).  

Elever som har ADHD fångar väldigt ofta lärarens uppmärksamhet genom att göra vissa 
beteende och det här kan eleven uppleva som belöning, eftersom han eller hon blir sedd 
för tillrättavisningar eller skäll är vanligtvis bättre än ingen uppmärksamhet alls. Lottie 
Corrias Näslund (föreläsning 27 mars, 2007) menar därför att en lärares avsikt med att 
tillrättavisa eleven tvärtom fungerar förstärkande på samma sätt som beröm, vilket även 
Iglum (2006) skriver om. Det är viktigt att i klassrummet tänka på att benämna eleverna 
vid sitt namn vid positiv kritik och beröm, för att vid negativ kritik endast benämna 
handlingen (Iglum, 2006). 

Genom att arbeta med känslan av trygghet och acceptans i klassrummet bland 
klasskamraterna, kan det leda till att elever som har ADHD känner tillit och förtroende 
för skolan vilket gör att skolarbetet fungerar (Hellström, 1997). Gillberg (1996) menar 
att elever som har ADHD fungerar bäst i klasser där det går sex till tolv elever där 
pedagogiken är anpassad efter deras behov och att de även har möjlighet till individuell 
undervisning.  

Stabilitet och fasta rutiner gör att det underlättar undervisningen i klassrummet där det 
framförallt går elever som har ADHD, och det skapar trygghet.  

• Tid - eleven skall veta när saker och ting skall ske. 

• Plats - eleven skall veta var han eller hon skall vara någonstans. 
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• Klasskamrater - eleven skall veta vem han eller hon skall arbeta med. 

• Aktivitet - eleven skall veta vad som kommer att ske (Iglum, 2006). 

En idé kan vara att möblera klassrummet med ordentliga avstånd mellan respektive 
bänk eller bord, och att ha en traditionell möblering där bänkarna eller borden är 
placerade så att alla eleverna sitter framåtriktade mot skrivtavlan. Det kan även vara en 
fördel för elever som har ADHD att sitta bredvid förebilder eller kamrater, eftersom det 
kan främja samarbete, kamratundervisning och trygghet. Den visuella miljön bör vara 
relativt ren från intryck, dvs. begränsa de teckningar, mobiler eller affischer som sätts 
upp på väggarna och på skrivtavlan bör inte något vara uppsatt för det fångar 
koncentrationen och inte det som läraren skriver på tavlan. Elever som har ADHD skall 
enbart ha det material som är relevant för undervisningen och arbetsuppgifterna framför 
sig på sin bänk (Lottie Corrias Näslund, föreläsning 27 mars, 2007). Det som 
underlättar för de här eleverna är om de har en bestämd plats i klassrummet, ett 
hemklassrum och att penna och övrigt material finns på bestämda platser (Axengrip & 
Axengrip, 2004). Gillberg (1996) skriver om att klassrumsmiljön bör utformas utifrån 
elevernas perceptionsstörningar, för några elever måste ha en stimulusfattig 
klassrumsmiljö och andra elever klarar av stimulus. Lottie Corrias Näslund (föreläsning 
27 mars, 2007) pratade om att inte ha föremål i klassrummet förrän de skall användas i 
undervisningen, och att låta respektive elev städa i lugn och ro för då lär de känna 
klassrummet samt att ha saker och ting på bestämda platser i klassrummet såsom på 
hyllor eller i skåp. 

3.1.2 Pedagogiska strategier 

Axengrip och Axengrip (2004) skriver att läraren måste vara tydlig och trygg i sin 
yrkesroll samt veta vad den vill för att ha kraft att undervisa de här eleverna. 
Undervisningen och arbetssätt måste utgå från elevens förutsättningar och behov, vilket 
i sin tur kräver en mer medveten och genomtänkt pedagogik än med de övriga eleverna. 
Sett ur det här perspektivet bör lärare medvetandegöra och klargöra syftet och målet för 
arbetet samt med vilka medel det går att uppnå målen, genom att i första hand använda 
sig av de vardagliga situationer som uppstår kring eleven och de erfarenheter han eller 
hon får (Axengrip & Axengrip, 2004). Läraren måste vara mycket tydlig och med hela 
sin person, åskådliggöra vad han eller hon avser för att nå fram till elevens medvetande 
på flera olika nivåer, t.ex. genom ett uttrycksfullt kroppsspråk eller ögonkontakt. Det är 
av stor vikt att de signaler läraren sänder ut är tydliga av den orsaken att de annars kan 
leda till förvirring och få motsatt effekt. Vaga eller motstridiga signaler leder till 
osäkerhet om vad det är läraren avser och eleven blir orolig därför att han eller hon inte 
vet hur signalerna skall tolkas (Kadesjö, 1992). Elever som har ADHD behöver tydliga 
och markerande gränssättning för att fungera bra i vardagen, de måste veta vad det är 
som gäller. För att det skall fungera för de här eleverna måste gränssättningen vara 
rimlig i proportion till elevens förmåga och förutsättningar. Gränssättningskraven får 
inte bli för stora så att de inte kan klara av att uppnå dem och vi vuxna måste vara 
konsekventa med vår gränssättning (Kadesjö, 1992). Gränsernas syfte är till för att 
hindra eleven från att spåra ur vilket gör att lärare kan leda eleven in på rätt spår igen. 
Om eleven inte klarar av gränserna hjälper det inte med att bestraffa, hota eller skälla på 
eleven för arbetet kräver mycket tålamod och lyhördhet (Kadesjö, 1992). 



17 

Elever som har ADHD fungerar mycket bättre om deras vardag i skolan är förutsägbar 
och trygg, med fasta rutiner samt med en klar struktur (Axengrip & Axengrip, 2004). 
Sett ur det här perspektivet kräver det att dagen är noggrant planerad, inte bara 
lektionerna utan även rastverksamheten, måltider och eventuellt andra aktiviteter 
utanför klassrummet. Dagarna i skolan bör ha samma struktur varje dag, för det är 
förutsägbarheten som ger eleven den trygghet han eller hon behöver för att fungera 
under skoldagen (Kadesjö, 1992). 

Läraren bör ha i åtanke när han eller hon planerar dagen för de här eleverna att de lägger 
krävande uppgifter tidigt på dagen då eleven är mest alert. Vidare bör arbetspassen vara 
korta med väl planerade avbrott för andra aktiviteter, gärna med rörelse för den här 
strukturen befrämjar och utökar elevens uthållighet (Gillberg, 1996). 

För elever som har ADHD är skolan ofta en stor stöttesten och i en skolmiljö finns 
mängder med förutsättningar för konflikter och misslyckanden. Utifrån den här 
vetskapen måste lärarna åtgärda en hel del saker kring eleven och vara medvetna om 
vilka svårigheter och konsekvenser som ADHD medför. Den största svårigheten är 
förmodligen att förstå tankegången dvs. att lära sig tänka ur ett ADHD - perspektiv. 
Med andra ord kan vi säga att en elev som har ADHD påverkas flertalet gånger av allt 
som händer i skolan (Axengrip & Axengrip, 2004). Enligt Lpo 94 har alla elever 
rättigheten att utvecklas efter sin egen förmåga.  

Det finns tre grundläggande förutsättningar för att en elev som har ADHD skall ha 
möjlighet att uppnå målen i respektive ämne: 

• Specialundervisning. 

• Särskilda rastaktiviteter. 

• Elevassistent som tar ett särskilt ansvar för eleven (Axengrip & Axengrip, 2004). 

Att arbeta med elever som har stora koncentrationssvårigheter kräver mycket arbete och 
engagemang av läraren. Oavsett hur kompetent läraren än är behöver han eller hon 
gedigen handledning via exempelvis ett resursteam, specialpedagogiskt centrum, 
Specialpedagogiska institutet, skolpsykologen eller av kollegor som har utbildning och 
kunskap om ADHD (Axengrip & Axengrip, 2004). Om skolan satsar på ett 
förebyggande arbete på rätt sätt bör det inte märkas någon större skillnad på en elev som 
har ADHD och en elev som inte har det (Axengrip & Axengrip, 2004). De skriver även 
om att de åtgärder som läraren och skolan kan göra för att anpassa skolgången för elever 
som har ADHD kan bl.a. gälla undervisningen och eventuell specialundervisning, 
klassrumsmiljön, läromedel och hemuppgifter. När läraren anpassar skolsituationen på 
olika sätt blir det automatiskt förebyggande då det handlar om att skapa en genomtänkt 
strategi i undervisningen.  

Axengrip och Axengrip (2004) skriver om för att tydliggöra hur veckan är upplagd bör 
läraren upprätta ett veckoschema vilket även gör det möjligt att se visuellt vad som 
komma skall. Elever som har ADHD har generellt svårt för förändringar vilket gör att 
de behöver förberedelser av veckans arbete som i sin tur skapar en trygghet hos eleven. 
För att veckan skall bli tydlig och trygg för elever som har ADHD måste struktur och 
rytm skapas genom att vardagen innehåller fasta tidpunkter gällande t.ex. korta 
arbetspass, raster, lunch och väl förberedda utflykter. För att få en struktur är det viktigt 
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att arbeta in den här rytmen, det kan vara arbetsamt men resultatet ger en god 
grundstruktur (Kadesjö, 1992). 

Det är av stor vikt att skolan bestämt sig för vilka resurser som de skall sätta in före 
mottagandet av elever som har ADHD. En lägsta ambitionsnivå för skolans 
förhållningssätt till elever som har ADHD är att förhindra att onda cirklar uppstår, och 
se till att eleven åtminstone inte far mer illa än nödvändigt av många misslyckanden. En 
sådan pedagogik, som kan vara nog så krävande, syftar i första hand till att hjälpa 
eleven förbi sina svårigheter. En högre ambitionsnivå innebär att läraren utvecklar ett 
arbetssätt ihop med eleven som gör att eleven blir bättre på att lära och kontrollera sina 
beteendeproblem, eftersom det här arbetet även görs för att hjälpa eleven att hantera de 
grundläggande svårigheterna (Socialstyrelsen, 2005). Enskild resursperson behöver 
gedigna kunskaper om elevens specifika svårigheter för att kunna förebygga, tackla och 
hjälpa eleven i de svåra situationer som kan uppstå för att utveckla deras livslånga 
lärande (Kadesjö, 1992). Allt för ofta anställs individer som resurs som inte besitter 
någon erfarenhet av elever eller ADHD - problematik dessutom är de allt för ofta 
outbildade och unga, men det är minst kostsamt ur ett löneperspektiv. Resursen behöver 
förstå vad, hur, när och varför olika åtgärder skall göras när det gäller att gå i förväg 
med eleven till olika lektioner, matsal eller till gymnastiksalen för att undvika köer, 
förbereda inför förändring gällande skolarbetet/aktiviteter, finnas till hands under 
lektioner för att förklara instruktioner, korta arbetspass, pauser, motivera elever och ge 
mycket beröm eller tona ner misslyckanden genom att fokusera på det positiva och 
kunna förklara det sociala samspelet mellan skolkamrater (Kadesjö, 1992). 

För att anpassa skoluppgifterna till elever som har ADHD finns många tips och idéer. 
Axengrip och Axengrip (2004) skriver bl.a. om att det gäller att använda sig av rätt 
kravnivå på uppgifterna så att de varken blir för svåra eller för lätta, att inte ge eleven en 
hel sida med uppgifter utan en uppgift åt gången, använd böcker i olika färger för olika 
ämnen eftersom det gör lättare för eleven att finna rätt skrivbok och hjälp en elev som 
har ADHD med att påbörja, fullfölja och slutföra en arbetsuppgift. För att öka 
koncentrationsförmågan hos eleverna bör läraren byta aktivitet, då det fungerar att 
variera mellan stillasittande uppgifter varvat med mer fysisk krävande aktiviteter. Om 
läraren planerar långa arbetspass medför det att eleven känner sig misslyckad och 
motivationen försvinner då han eller hon inte klarar av att fullfölja arbetspasset, med 
tanke på de krav eller förväntningar som ställs. Det är därför som korta arbetspass är 
viktiga för de här eleverna (Hellström, 1997).  

Det är av stor vikt att ta hänsyn till att alla elever som har ADHD besitter inte samma 
problematik vilket gör att de har olika behov. Det här beror dels på att diagnosen har ett 
brett spann och dels på individuella skillnader vilket gör att det kan se olika ut för olika 
elever, dessutom varierar behovet sett utifrån ålder och skolmiljö (Axengrip & 
Axengrip, 2004). 

3.1.3 Läromedel 

De läromedel som skall användas till elever som har ADHD behöver ha mellanrum 
mellan raderna och det skall vara en tydlig kontrast mellan texten och bakgrunden. 
Eventuella bilder skall vara tydliga, utan för många detaljer som kan förvirra eleven, 
och avgränsade i förhållande till texten. För att underlätta läsningen och läsförståelsen 
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för de här eleverna, skall det vara en jämn avvägning mellan text och bild som är 
regelbunden genom hela boken. Genom att använda ett enkelt och konkret ordval samt 
en försiktig introduktion av nya begrepp i boken, kan innehållet även vara fängslande 
och spännande för en elev som läser långsamt och inte riktigt har tillit till sin egen 
förmåga (Hellström, 1997).  

Som lärare är det viktigt att tänka på att arbetsuppgifterna, läseböckerna eller 
matematikböckerna inte är för tjocka och långa, för det kan leda till att eleverna får en 
känsla av oförmåga, då de är övertygade om att de skall kunna allt som står i boken på 
en gång, och negativa känslor inför respektive bok. SIH (Statens Institut för 
Handikappfrågor i skolan) har anpassade läromedel som lärare kan arbeta med då de har 
elever som har ADHD (Hellström, 1997). Elever som har ADHD kan även få 
arbetsuppgifter på lösa och separata stenciler, en stencil åt gången, och det underlättar 
även för läraren att dela in uppgifterna, inom olika arbetsområden, i korta och tydliga 
avsnitt där det är lätt för eleven att se en början och ett slut. Det här kan läraren ha i 
åtanke eftersom det är viktigt för eleverna att känna att de har slutfört en skoluppgift 
och därmed växer självförtroendet (Hellström, 1997).  

För att kunna tillmötesgå eleverna och deras behov krävs det att läraren har stor fantasi 
och förmåga att kunna anpassa varje arbetsuppgift till respektive elev med tanke på att 
vi alla är olika. Elever som har ADHD skall få arbeta med uppgifter som utvecklar deras 
kunskap och förmåga, och där resultatet av deras kunskapsutveckling genast kan ses och 
användas i nästa arbetsuppgift för det leder till en personlig tillfredsställelse. Hellström 
(1997) skriver även om att den nya kunskapen kan stärkas och förtydligas för eleven 
med hjälp av diagram, färger och/eller bilder. Många lärare arbetar medvetet med bilder 
och liknelser i språket för att stärka och förtydliga betydelsen av den nya kunskapen 
som eleven skall erhålla. Vi är alla olika och vi har olika inlärningsstilar och det gör att 
ett annat arbetssätt, för att stärka och förtydliga ny kunskap, kan vara att använda 
auditiv förstärkning såsom rytmövningar och musik, rim och ramsor eller högläsning 
(Hellström, 1997). Högläsning och dess fördelar skriver Björk och Liberg (2005) även 
om, de menar att barnen känner trygghet då lärare eller föräldrar läser, men barnen blir 
även intresserade för vad alla bokstäver och ord betyder eftersom örat och ögat 
samarbetar. För att underlätta elevernas svårigheter med läsningen kan det vara bra att 
kontrollera elevernas uppfattning om läsriktningen, för en anledning till svårigheterna 
kan vara att de inte flyttar blicken från vänster till höger när de skall läsa (Iglum, 2006). 
Bjar och Liberg (2003) skriver om att barn lär sig ett talat språk, skriftspråk eller 
teckenspråk i samspel med omgivningen. För att skolan skall kunna ta vara på elevernas 
intresse för språket, kan det vara en idé att arbeta med ett spännande och roligt 
upptäckar- och utforskararbete, vilket kan leda till att eleverna knäcker den alfabetiska 
koden för att sedan vidareutveckla läs- och skrivförmågan (Björk & Liberg, 2005). 

Läraren kan använda sig av hjälpmedel, på ett naturligt sätt, såsom handdator, 
mobiltelefon, bandspelare och olika tids-, planerings- och minneshjälpmedel som 
underlättar vid en övergång från en aktivitet till en annan aktivitet, eftersom eleven som 
har ADHD då är förberedd på att aktiviteten snart är slut och eleven får en möjlighet att 
förbereda sig för den nya verksamheten (Hellström, 2007). 

En speciallärare som känner till och har kunskap om elever som har ADHD och deras 
styrkor och svårigheter, kan då en lärare ber om råd ge stöd och hjälp i att utveckla 
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respektive elevs arbetsuppgifter och respektive lärares undervisningsform (Hellström, 
1997). Om eleverna inte har knäckt läskoden kan det vara bra att det finns tydliga 
symboler som visar vad saker och ting skall vara. 

Om det finns tillgång till en dator i klassrummet då är den en bra komplettering till 
arbetsböckerna, för elever som har ADHD blir fokuserade och motiverade när de följer 
en strukturerad undervisningsmetod där det finns tydliga ramar och arbetsuppgifter. 
Datorn tar hänsyn till elevens egen arbetstakt och instruktionerna kan upprepas vid ett 
flertal tillfällen, samtidigt som avstavningsprogram finns för de elever som har 
skrivsvårigheter, och det medför att eleverna ökar tilliten till sin egen skrivförmåga då 
de slipper alla komplex och spärrar (Hellström, 1997). Hellström (1997) skriver även att 
det är viktigt att lärare och föräldrar har i åtanke att det som är bra för elever som har 
ADHD är även bra för andra elever. 

En elev som har ADHD kan placeras nära läraren, långt fram vid tavlan med ryggen 
mot klasskamraterna för att undvika att eleven blir störd eller stör. Det ger även läraren 
möjlighet att fånga eleven då uppmärksamheten är på väg att försvinna, om det uppstår 
ett missförstånd eller att det uppstår andra svårigheter och eleven har även lättare att få 
kontakt med läraren vid behov (Gillberg, 1996; Hellström, 1997). 

3.1.4 Hemuppgifter 

Den dagen då det är dags att få hemuppgifter då kan de vara svåra och pressande för 
eleven men även för föräldrarna. Det här kan underlättas genom att hjälpa eleven att 
skriva ner hemuppgifterna för att få en tydlighet och klarhet i vad respektive hemuppgift 
skall resultera i, då föräldrarna sedan läser anteckningarna om hemuppgifterna 
(Hellström, 1997). Det är även av vikt att elevens hemuppgifter är anpassade efter 
elevens förutsättningar och behov. Ett tillvägagångssätt kan vara att införskaffa en hård 
”läxmapp” till elever som har ADHD, då det är karaktäristiskt att för många av de här 
eleverna blir hemuppgifterna söndertrasade och oläsliga när den väl kommer tillbaka till 
skolan. Läraren kan även med fördel meddela hemuppgifterna via e-post till föräldrarna 
då elever som har ADHD ofta har stora minnessvårigheter, vilket gör att de kanske inte 
ens kommer ihåg att de har någon hemuppgift. Flertalet av de elever som har ADHD är 
även omotiverade att göra sin hemuppgift vilket gör att det är ännu viktigare med 
informationen till föräldrarna (Axengrip & Axengrip, 2004). 

Gillberg (1996) skriver om att hemuppgifterna kan göras under fritidsverksamheten 
eller efter skoldagens slut tillsammans med en eventuell resurs. Det här arbetssättet 
används för att undvika det motstånd som eleven kan känna inför hemuppgifter och de 
konflikter som kan uppstå då föräldrarna bara vill väl. 

Hemuppgifter handlar om att eleverna övar och utvecklas i självdisciplin, i studieteknik 
och i att ta ansvar för en uppgift som skall redovisas dagen efter eller efter en vecka, och 
inte för att eleverna skall ha hemuppgifter för att arbeta med ett arbetsområde i hemmet 
efter skoldagen (Iglum, 2006).  

I hemmiljön kan det underlätta för eleven om det finns en speciell plats vid ett skrivbord 
där ingenting annat än hemuppgifter görs, och där det dessutom inte finns några saker 
som distraherar eller lockar till annat. Eftersom elever som har ADHD känner sig trygga 
med rutiner kan det vara bra att ha en bestämd tidpunkt varje dag då hemuppgifterna 
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skall göras, och att lärare och föräldrar har bestämt hur lång tid som hemuppgifterna 
skall arbetas med (Kadesjö, 1992). 

3.2 Medicinering  
Medicinering kan bidra till att en elev som har ADHD blir mer mottaglig för och kan 
tillgodogöra sig de pedagogiska och specialpedagogiska insatser som erbjuds 
(Hellström, 2007; Iglum, 2006). Gillberg (1996) skriver om Ritalina och att det är 
medicin som är ett centralstimulerande medel, som gör att elever som har ADHD blir 
mer organiserade i sin aktivitet vilket innebär att deras koncentration ökar och 
inlärningsförmågan blir bättre. Det finns mycket forskning på medicinering av ADHD, 
men biverkningarna är relativt få och oftast lindriga som försvinner då medicineringen 
avbryts för ett framkallande av missbruk har inte gått att påvisa. Varje individ som har 
ADHD och som medicinerar har en egen skräddarsydd dos och behandling att följa 
(Hellström, 2007). Elever som har ADHD har i stor utsträckning även 
insomningssvårigheter, och medicineringen kan göra att svårigheterna försvinner eller 
tilltar (Iglum, 2006). 

Enligt Katarina Lindström (föreläsning 9 maj, 2007) finns det dokumenterade effekter 
av centralstimulerande medel, som har en god effekt på kärnsymptomen d v s 
impulskontroll, hyperaktivitet och uppmärksamhet. Vid en eventuell behandling med 
centralstimulerande medel ökar eller förbättras individens planeringsförmåga, förmåga 
till ett socialt samspel, korttidsminne, inlärningsförmåga, resultat i skolan, självkänsla 
och motorik (Katarina Lindström, föreläsning 9 maj, 2007). Eventuell aggressivitet, 
störande beteende och reaktionstid minskar genom en behandling med 
centralstimulerande medel. Noradrenalinåterupptagshämmare är en annan sorts medicin, 
t.ex. Strattera, och den doseras en till två gånger varje dag samt den har effekt i 24 
timmar. En synlig effekt och förändring hos elever som har ADHD kan komma efter en 
vecka, men det är först efter åtta till tolv veckor som medicinen ger full effekt (Katarina 
Lindström, föreläsning 9 maj, 2007). 

Det är av stor vikt att lärare har i åtanke att eventuella biverkningar vid medicinering 
kan bl.a. innebära en minskad aptit, huvudvärk, trötthet, magbesvär och depression 
(Katarina Lindström, föreläsning 9 maj, 2007). För att få medicinering krävs det, enligt 
Katarina Lindström (föreläsning 9 maj, 2007), en diagnos och att föräldrarna låter sina 
barn medicinera. Det är av stor vikt att respektive skola och lärare har en 
individanpassad skolgång och undervisning, samt att de inger trygghet och tillit. Om 
elever som har ADHD medicinerar, då kan det bli aktuellt att lärare blir tillfrågade av 
föräldrarna om de har möjlighet att ge eleven medicin under skoldagen. Det här är 
beroende av vilken medicin som eleven brukar, eftersom det finns olika sorters 
mediciner med olika lång effekt.   
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4. Empirisk del 

4.1 Metod 
Befring (1994) skriver om kvantitativ metod där enkäter ofta är utgångspunkten och där 
verkligheten är åtkomlig för våra sinnen och vårt förstånd, för genom iakttagelser 
erhåller vi kunskap. Kvalitativ metod där finner vi att intervjuer kan vara 
utgångspunkten för genom människans språk, gester och handlingar kan kunskap och 
erfarenheter utvecklas inom olika områden hos forskaren (Befring, 1994). Befring 
(1994) menar att i en kvalitativ metod då är syftet med forskning att belysa och beskriva 
i vilka miljöer människor lever i och vilka erfarenheter de har.  

Bryman (2001) skriver att beteenden, värderingar eller något annat ämne som skall 
undersökas måste tolkas i ett sammanhang, en kontext. Det betyder att vi som forskare 
inte kan förstå hur medlemmarna i en social grupp agerar om vi inte tar hänsyn eller 
känner till den miljön som de lever i. Med det här i åtanke kommer vi att beskriva hur 
lärarna enskilt kan få stöd från skolan och i deras arbete. I våra intervjuer var vår 
förhoppning att vi som forskare skulle få mer kunskap om hur lärarna skall och kan 
arbeta med läs-, skriv- och talutveckling tillsammans elever som har ADHD. 

4.1.1 Urval 

Vi har valt att ta reda på vilka skolor inom rimligt avstånd från våra hemorter som har 
särskola eller integrerade klasser. De rektorer som skolorna har tillfrågades först för att 
kunna ge sitt samtycke innan vi tillfrågade respondenterna. Utifrån den vetskapen 
gjorde vi ett slumpmässigt urval av lärare som vi skulle vilja intervjua. Med 
slumpmässigt urval menar Bryman (2001) att forskaren inte har vetskap om vilka som 
väljs till forskningen och intervjuer, dvs. att forskaren vet inte könet, vilken utbildning 
de har, känner inte respondenterna sedan tidigare eller vilka tankar och åsikter 
respondenterna har som kan påverka undersökningen antingen positivt eller negativt.  

Som forskare var vår vilja att intervjua två speciallärare/specialpedagoger och två lärare 
och att respondenterna var från olika skolor och kommuner. De kan förhoppningsvis 
bidra med information och livslång kunskap om hur de arbetar i klassrummet med 
elever som har ADHD. Våra respondenter blev informerade om att det var frivilligt att 
bli intervjuad och vi aviserade även respondenterna om de etikregler som finns.  

• Forskaren skall informera de berörda om undersökningens syfte. 

• Deltagaren som medverkar i undersökningen får själv bestämma över sin 
medverkan. 

• Uppgifter om undersökningspersonerna skall behandlas konfidentiellt och 
personuppgifter skall förvaras säkert från obehöriga. 

• Uppgifter om enskilda personer får endast användas vid undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 2005). 



23 

4.1.2 Material 

Boken Forskningsmetodik och statistik av Befring (1994) har hjälpt oss att bestämma 
oss för vilken metod vi kommer att använda vid vår undersökning. Vi har valt att utgå 
från kvalitativ metod och göra intervjuer för att få en djupare förståelse och kunskap för 
vårt problemområde. I intervjuerna kan vi utveckla våra frågor, och respondenterna kan 
berätta mer utöver frågorna som vi ställer angående det vi är intresserade av och som 
det inte finns möjlighet att göra vid en enkätundersökning, vilket även Hartman (1998) 
skriver. 

Vi har genomfört fyra intervjuer som har dokumenterats, alla inom en ram av 60 
minuter, och vi har använt oss av en bandspelare, för att kunna gå tillbaka till respektive 
intervju när vi skulle besvara våra frågeställningar. Under varje intervju har vi även 
antecknat olika svar, i korthet, och stödord för hand om sådant som vi ansåg vara av stor 
vikt för vårt efterföljande arbete. Redan i vårt missivbrev informerade vi respondenterna 
om att vi kommer att använda bandspelare i intervjun, och då kunde de besluta om de 
önskade bli intervjuade eller inte. Respondenterna kommer eventuellt att vara nervösa 
inför intervjun och då får vi som forskare vara professionella genom att vara väl 
förberedd på vår uppgift. Lantz (1993) skriver att det är viktigt att visa intresse, 
förståelse och respekt gentemot respondenterna samt att de skall få välja var intervjun 
skall äga rum. Intervjuerna ägde rum antingen i ett enskilt arbetsrum eller i lärarens 
klassrum för att undvika att bli avbrutna och för att respondenterna önskade vara i 
respektive rum. Naturligtvis ställer vi som forskare upp på det här, då det är 
respondenterna som ger oss ny kunskap eftersom de berättar för oss om sina 
erfarenheter. 

May (2001) skriver att den ostrukturerade intervjun innebär att forskaren beskriver 
problemformuleringen som intervjun skall handla om för respondenterna när de möts, 
frågorna är utforskande och har en neutral formulering som gör att respondenterna kan 
svara med egna ord och utifrån egna erfarenheter. Det här leder även till att forskaren 
får mer kunskap under intervjun vilket kan leda till att intervjun utformas under tidens 
gång (May, 2001). I intervjun har vi använt oss av strukturerade frågor för att vi som 
forskare skulle få svar på våra frågeställningar, men det dök upp fler intervjufrågor 
under tidens gång, vilket ledde till att det blev en halvstrukturerad intervju. De 
inledande frågorna såsom bakgrund, skolan, hjälpmedel och utrustning, samarbete och 
kunskap, använde vi oss av för att ge respondenterna en möjlighet att känna sig 
avslappnade och tillfreds, i en för dem och för oss ovanlig situation.    

Våra respondenter önskade träffa oss och genomföra respektive intervju under fyra 
olika dagar, vilket gjorde att vi hade möjlighet att renskriva och göra en sammanfattning 
av varje intervju innan vi skulle genomföra en annan intervju. De sammanfattningar 
som vi gjorde av våra intervjuer, i dem ingår allt som våra respondenter har svarat 
oavsett om svaren kan eller inte kan härledas till våra syften och frågeställningar. Det 
här ansåg vi underlättade för oss då vi skulle jämföra det material som vi fått, för att 
kunna svara på våra frågeställningar. Vi har i resultatavsnittet använt oss av de tidigare 
av oss använda överskrifterna för att ge läsaren en möjlighet att följa respektive 
resonemang kring ämnet.  
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I diskussionsavsnittet besvarar vi våra frågeställningar, genom att göra en jämförelse 
med vad som står i den litteratur som vi har läst och vad våra respondenter har sagt 
under intervjuerna. 

4.2 Reliabilitet och validitet 
Som forskare har vi en möjlighet att ta hänsyn till reliabilitet och validitet vid kvalitativ 
metod och intervjuer, dels för att visa att redskapen är tillförlitliga och dels för att 
läsaren skall få en förståelse för tillförlitligheten i undersökningen. Med reliabilitet 
(pålitlighet/tillförlitlighet) menas att forskare skall få samma resultat i upprepade 
undersökningar med samma variabel i samma situation och utgångsläge där inga 
förändringar skett (DePoy & Gitlin, 1999). Bryman (2001) skriver att för att få hög 
reliabilitet bör frågorna vara formulerade på ett lättförståeligt sätt. Han menar dessutom 
att respondenterna skall kunna uppfatta frågorna på samma sätt. 

DePoy och Gitlin (1999) skriver att validitet (giltighet) betyder i vilken utsträckning 
som resultatet stämmer överens med verkligheten, och att forskaren verkligen har 
undersökt det som han eller hon verkligen vill undersöka. Som forskare skall vi rikta 
intresset åt respondentens ståndpunkter och att det är bra att låta intervjun utvecklas i 
olika riktningar, då det ger kunskap om vad respondenten anser vara viktigt och relevant 
för undersökningen (Bryman, 2001). Som forskare kan vi aldrig vara säkra på om 
respondenterna svarar ärligt på frågorna men vi kan inte misstro svaren och låt oss 
därför sätta vår tillit till att svaren är ärliga. 

5. Resultat 
I resultatdelen kommer vi att presentera det som respondenterna har delgivit oss vid 
intervjuerna, såsom kunskap och erfarenhet kring elever som har ADHD. Vi har tagit 
oss friheten att begränsa det insamlade materialet till att innefatta och besvara vårt syfte 
i examensarbetet.  

5.1 Presentation av respondenterna 
Speciallärare/specialpedagog 1 arbetar på en integrerad särskola och grundskola med 
elever i årskurserna F-9 och handleder samt anställer personal på särskoleenheten. Hon 
ingår i ett arbetslag med fem andra speciallärare/specialpedagoger och de arbetar 
gemensamt med 526 elever. Hon är över 60 år och har arbetat som 
speciallärare/specialpedagog i 27 år och arbetar i kommun 1. Hon är med i ett 
utredningsteam i kommunen där samarbetet sker mellan kommunen, skolan och 
landstinget. De arbetsuppgifter teamet har är att utbilda, förebygga, upptäcka och utreda 
barn med bl.a. koncentrationsstörningar samt komma med åtgärdsförslag i den 
vardagliga pedagogiska verksamheten kring elever i behov av särskilt stöd. Den här 
specialläraren/specialpedagogen gör även pedagogiska prov och tester på eleverna för 
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att fastställa deras kunskapsutveckling ställt till målen. Hon handleder även andra lärare 
på skolan som är i behov av stöd och hjälp i den pedagogiska planeringen kring eleven. 

Speciallärare/specialpedagog 2 är över 50 år och började som grundskollärare men 
vidareutbildade sig till specialpedagog men har även funktionen som speciallärare på 
den här F-6 skola som ligger i kommun 2. Den här specialläraren/specialpedagogen 
arbetar ensam med 248 elever. Hon är med i ett team som utreder elever där funderingar 
om t.ex. ADHD finns. Den här specialläraren/specialpedagogen har en dubbelfunktion 
dvs. hon både handleder kollegor och arbetar med eleverna individuellt i liten grupp. 

Lärare 1 är över 45 år och arbetar på samma skola och i samma kommun som 
speciallärare/specialpedagog 1 och har en klass på 24 elever som är ålderintegrerad i 
årskurs två-tre. I klassen finns elever med olika diagnoser som Asperger, Tourettes 
syndrom och ADHD. Skolan ligger i ett villaområde där den sociala statusen är hög och 
skolan satsar mycket på att hjälpa elever i behov av särskilt stöd och med särskilda 
behov då skolan har god ekonomi. 

Lärare 2 är över 45 år och har arbetat som lärare i 22 år i samma kommun och skola 
som speciallärare/specialpedagog 2 gör samt hon har utbildning i alla ämnen utom i 
idrott. Läraren har även arbetat på svenska skolan i Saudiarabien i ett antal år och har 
stor erfarenhet av elever som har ADHD. Skolans upptagningsområde består av 
villabostäder där inkomsten är hög bland familjerna. Det finns få elever med annan 
etnisk bakgrund än svensk och då är de adopterade från Kina, Japan, Korea och Chile. 
Skolan tillhör en större kommun vilket relaterar i att budgeten är begränsad och 
undermålig.  

5.2 Läraren och bemötande 
Våra respondenter anser att det är mycket viktigt att bemöta elever som har ADHD på 
ett adekvat sätt som inger trygghet, förtroende och ett stabilt förhållningssätt. Läraren 
och specialpedagogen skall ha kunskap om problematiken som finns runtomkring de här 
eleverna. De speciallärare/specialpedagoger som vi intervjuade påpekar att det är av stor 
vikt på hur läraren bemöter eleverna, dels för att lägga grunden för en ömsesidig tillit 
och dels för att kunna utveckla elevens livslånga lärande. Genom att arbeta på det här 
sättet har läraren reducerat problematiken till hälften, dvs. att eleven känner trygghet 
och struktur som gör att elevens motvilja att gå till och i skolan elimineras. 

Samtliga respondenter vidhåller, utifrån kunskap och erfarenhet, att det är viktigt att 
lärare har i åtanke att elever som har ADHD har individuella svårigheter och 
problematik. Eleverna skall med tanke på det här bemötas individuellt, för att underlätta 
i det livslånga lärandet. 

Speciallärare/specialpedagog 2 och lärare 1 menar att beroende på hur eleven mentala 
tillstånd är på morgonen, måste läraren kunna revidera sin planering för dagen dvs. att 
frångå storgruppsarbete till ett individuellt arbete. Det här innebär att som lärare måste 
vi vara professionella i vår lärarroll och det resulterar i att de övriga eleverna inte 
reflekterar över undervisningens upplägg.  



26 

Lärare 1 anser att det är hon som lärare som skall få möjlighet att arbeta individuellt 
med elever som har ADHD, där resursen skall finnas tillgänglig för övriga elever i 
klassrummet. En resurs innehar oftast inte, anser hon, den kunskap och erfarenhet som 
krävs i bemötandet med de här eleverna. Däremot anser lärare 2 att resursen skall 
fungera som stöd för eleven, utifrån hennes instruktioner och riktlinjer, för då kan hon 
som lärare ägna sig åt de övriga eleverna och undervisningen. 

Speciallärare/specialpedagog 2 påpekar att det är svårt att få resurs pga. att det är en 
ekonomisk faktor och det är ingen självklarhet att elever som har ADHD får en resurs i 
form av en assistent. Assistenten arbetar med eleven genom handledning av läraren, då 
det är läraren som alltid har det yttersta ansvaret vilket är viktigt att ha i åtanke. Det är 
läraren som ska ge strategier till assistenten som t.ex. att påbörja och avsluta en 
arbetsuppgift. Det finns ingen utbildning för assistenter till elever som har ADHD och 
de har allt för ofta sämst utbildning för det ansvar som de har. 

Respondenterna är överens om att samarbetet mellan speciallärare/specialpedagog och 
läraren bör vara av den arten att dialogformen sker i ett öppet klimat med öppna sinnen 
och ingen fördömande inställning. Speciallärare/specialpedagog 1 och lärare 1 bemöter 
eleven som har ADHD utifrån varje elevs problematik såsom motorisk träning, 
gruppsammansättning och individuell undervisning. Resursens arbetsuppgifter innebär 
att han eller hon skall finnas tillgänglig för de övriga eleverna i klassrummet. 
Speciallärare/specialpedagog 2 och lärare 2 tillmötesgår elevens behov genom att eleven 
får undervisning i en liten grupp hos specialläraren/specialpedagogen, ett par gånger i 
veckan. Resursen skall finnas till hands för eleven som har ADHD den resterande 
skoltiden.  

Lärare 1 berättar att det är av stor vikt att som lärare inte förstärka det negativa beteende 
som en elev har eller gör, utan istället arbeta utifrån elevens positiva egenskaper och 
handlingar. Det kan vara svårt, säger hon, då hon ibland kommer på sig själv att 
tillrättavisa ett negativt beteende eller handling. Lärare 1 är medveten om att negativ 
uppmärksamhet är stimulerande till ett fortsatt negativt beteende. 

Lärare 1 och 2 nämner att det är viktigt att dokumentera arbetet kring eleven om läraren 
eller skolan inte har föräldrarna med sig i resonemanget kring eleven, dels för att kunna 
påvisa vilka arbetsmetoder och material som använts och dels för att synliggöra elevens 
kunskapsutveckling utifrån lärarens pedagogiska strategier.  

I bemötandet med föräldrarna är det av stor vikt att som lärare upprätthålla ett 
professionellt förhållningssätt, och ha i åtanke att föräldrarna är specialister på sina barn 
i hemmet och lärarna är specialister på eleverna i skolan. Det förhållningssätt en lärare 
bör inta är att vara empatisk, lyssna aktivt, arbeta för ett strukturerat förhållningssätt 
både i skolan och i hemmet samt att ha ett gott samarbete med föräldrarna, för det här 
gynnar elevens kunskapsutveckling vilket respondenterna är eniga om. 

5.2.1 Klassrumsmiljö 

Samtliga av respondenterna anser att det är av stor vikt att tänka på, när elever som har 
ADHD är inkluderade i klassrummet, att se till att den sociala kontakten fungerar 
mellan klasskamraterna, och att det är en trygg, en lugn och en tillåtande miljö. De 
nämner även att det är lätt hänt att de elever som har ADHD får skulden för bråk, blir 
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retade eller utstötta trots att de inte är involverade i hälften av händelserna. Det här är 
pga. att elever som har ADHD ofta blir tolkade som störande, bråkiga och ouppfostrade 
elever för att de har kraftiga humörsvängningar och de blir då tacksamma att reta samt 
lätt för lärare att uppmärksamma och lägga skulden på dem. De här händelserna grundar 
sig ofta i att det finns många olika missuppfattningar och det är därför viktigt att de 
berörda elever, lärare och föräldrar får vetskap om att det finns elever som har andra 
behov eller har ADHD. Utifrån det här perspektivet är det viktigt att lärare samarbetar 
och har en väl strukturerad skoldag runt elever som har ADHD, även på rasterna. 

Lärare 1 och 2 anser att klassrumsmiljön är mycket viktigt att tänka på vid undervisning 
av elever som har ADHD. Det får inte finnas öppna hyllor, det skall vara rent på tavlan 
och väggarna samt möbleringen skall vara sparsam och funktionell. I kapprummet skall 
elever som har ADHD ha sin plats först eller sist, ingalunda i mitten då konflikter 
ständigt uppstår för att eleven inte förstår att det är begränsat med utrymme. En elev 
som har ADHD skall ha alla sina saker på sin arbetsplats för att minimera konflikter vid 
hämtning och lämning av material. Lärare 1 undervisar en elev som har ADHD och som 
använder sig av en skärm runt arbetsplatsen, och hörlurar för att minska ljud som 
uppstår i ett klassrum när 24 elever arbetar självständigt.  

Speciallärare/specialpedagog 1 och 2 anser att ett samarbete kring klassrumsmiljön är 
viktigt att ha med lärare sett utifrån vetskapen om elevens problematik. Varje elev som 
har ADHD har sin unika problematik och utifrån det får läraren inreda i klassrummet, 
eftersom det fungerar att använda sig av en vägg utanför klassummet för alster. Det är 
även viktigt att det finns tillgång till mindre undervisningsgrupper för elever som har 
ADHD att kunna delta i, grupper på tre till fem elever eller individuellt där miljön är 
specialanpassad för elever med särskilda behov. Det här är extra viktigt att ha i åtanke 
på eftermiddagen då elever som har ADHD blir trötta och behöver ha en mer tillåtande 
miljö utifrån deras behov. 

Lärare 2 använder sig av rum i rummet, hon har delat in det stora klassrummet där det 
finns möjligheter för eleverna att kunna sitta vid ett litet bord, en egen studiehörna och 
hon erbjuder även eleverna att använda sig av golvet. Lärare 1 har en gruppkonstellation 
i klassrummet där hon placerat elever som har ADHD vid en egen arbetsplats med eller 
utan skärm. Det som lärare 1 och 2 är eniga om är att utrymmet aldrig räcker till för 
elevernas behov, oavsett diagnos eller inte.  

Speciallärare/specialpedagog 1 anser att elever som har ADHD inte skall gå i stor grupp 
då det inte gynnar deras kunskapsinhämtande, för det finns ständigt för många störande 
moment i ett klassrum som elever som har ADHD inte kan hantera. Om de här eleverna 
alltid får gå i liten undervisningsgrupp med en strukturerad skoldag, sett till deras 
behov, klarar de att nå samma mål som elever som inte har diagnos. 

Alla våra respondenter är eniga om att den miljö som gynnar elever som har ADHD 
gynnar även de övriga eleverna, då alla mår bra av en strukturerad och tillrättalagd 
miljö. De nämner även att elever som har ADHD inte vill bli särbehandlade dvs. inte ha 
extra hjälp, olika hemuppgifter eller arbetsmaterial i klassrummet. Respondenterna 
nämner även att det är elever som har ADHD som tänker extra mycket på det här, för de 
övriga eleverna reagerar inte på om elever som har ADHD har andra böcker eller en 
annorlunda utformad arbetsplats. 
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Speciallärare/specialpedagog 1 och 2 anser att med deras stöd är det viktigt att föräldrar 
till elever som har ADHD, informerar och förklarar för övriga klasskamrater och deras 
föräldrar, vilka styrkor och svårigheter som deras barn har men inte nödvändigtvis att de 
har en diagnos. Det här medför en känsla av trygghet och acceptans i klassrummet för 
alla elever. 

5.2.2 Pedagogiska strategier 

Våra respondenter är överens om att den undervisningsform som skall användas för 
elever som har ADHD, även gynnar de övriga eleverna i klassrummet. De menar att alla 
elever mår bra av att ha en strukturerad skoldag då de vet om vad som skall hända under 
dagen. Det är viktigt att tänka på att instruktionerna är korta och få, men informativa, 
menar speciallärare/specialpedagog 1 och 2. Lärare 1 anser att då hon strukturerar upp 
elevens skoldag, under en gemensam genomgång i klassen, ger hon eleven som har 
ADHD en fast och återkommande struktur som inger trygghet. 

Speciallärarna/specialpedagogerna anser att lärare bör tänka på att planera in de 
teoretiska ämnena på förmiddagen, för då är eleverna som piggast, och de praktiska 
ämnena skall planeras in på eftermiddagen då koncentration tryter. Det här bör göras för 
att gynna alla elevers kunskapsinhämtande.  

Respondenterna påpekar att det inte bör ske några oförutsedda aktiviteter, eventuella 
förändringar och överraskningar för det kan vara svårt för elever som har ADHD att 
hantera, då det förstör de vardagliga rutinerna. Om det här mot förmodan skulle ske, då 
är det av största vikt att som lärare vara tydlig och bestämd, samt inte förhandla med 
eleven.  

Lärare 1 och 2 tar alltid kontakt med speciallärare/specialpedagog vid ett mottagande av 
elever som har ADHD, och det här görs för att planera och kartlägga respektive elevs 
styrkor och behov utifrån skolans resurser. Lärare 1 arbetar tillsammans med respektive 
elev för att förebygga och förhindra att onda cirklar uppstår, och att eleven som har 
ADHD inte ställs inför onödiga misslyckanden. 

De krav och mål som Lpo 94 ställer på elever anser speciallärare/specialpedagog 1 och 
lärare 1 skall gälla för elever som har ADHD, när de är inkluderade i undervisningen.  
Speciallärare/specialpedagog 1 personliga åsikt och erfarenhet är att det gynnar alltid 
elevens kunskapsinhämtande och utveckling att gå i en liten undervisningsgrupp, på 
fyra till fem elever. Lärare1 personliga åsikt är att det inte går att förutbestämma om en 
elev som har ADHD skall inkluderas eller exkluderas i undervisningen, utan det måste 
ses till respektive elevs problematik. 

5.2.3 Läromedel 

Speciallärare/specialpedagog 2 anser att det är svårt att hitta adekvat läromedel till 
elever som har ADHD, men menar att det går att kopiera uppgifter ur olika läromedel 
om lärare ansöker om tillstånd från förlaget. Det här menar hon är av vikt då en del av 
elever som har ADHD inte behärskar en lärobok pga. att elever måste kunna se en 
början och ett slut på uppgiften. Läromedlet eller uppgifterna bör vara av den karaktären 
att de är individanpassade, och hon menar att det inte är något specifikt läromedel utan 
det hela handlar mer om elevens motorik. Speciallärare/specialpedagog 2 menar att 
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elever som har ADHD i regel inte vill använda sig av alternativa läromedel eller 
uppgifter då elever som har ADHD inte vill sticka ut, och skall de arbeta på ett annat 
sätt bör det ske i samråd med eleven. Hon anser att det är bra att använda sig av de olika 
hjälpmedel som finns då hon har god erfarenhet av bl.a. klockan, där eleven kan se att 
tiden minskar. 

Lärare 1 arbetar individuellt med alla elever i klassen och ser till vad respektive elev 
behöver, samt hon använder sig av kortare läroböcker på upp till cirka sexton sidor för 
att eleverna skall kunna se ett rimligt slut. Det här gör hon genomgående i klassen ur det 
perspektivet att de elever som har ADHD inte skall bli utpekade och hon anser att det 
gynnar alla eleverna. Hon låter även eleverna arbeta med uppgiftskort i de olika 
ämnena, mest kring egna berättelser och spel. Lärare 1 berättar att ur ett läs-, skriv- och 
talutvecklingsperspektiv arbetar hon med kortare och fler instruktioner hos elever som 
har ADHD för att de skall utvecklas, och hon arbetar intensivt i perioder med 
specialläraren/specialpedagogen i perioder när eleverna har behov av det, men det gäller 
alla elever oavsett diagnos eller inte. Speciallärare/specialpedagog 1 och lärare 1 
använder datorer som ett hjälpmedel till elever som har ADHD, dels för att underlätta 
elevarbetet då det är lättare att ändra och korrigera i uppgifterna, och dels för att eleven 
inte behöver bli frustrerad för att han eller hon t.ex. behöver sudda mycket.  

Lärare 2 anser att när det gäller böcker och material strukturerar hon upp vad elever som 
har ADHD skall göra, hur många uppgifter och hon påvisar ett tydligt slut för eleven. 
Det här sättet använder hon sig av i hela sin undervisning då hon har den erfarenheten 
att en del elever som har ADHD kan få en hel lärobok medan andra inte klarar det, och 
de får då stenciler med kopierade uppgifter. Lärare 2 nämner även att hon använder sig 
av morotssystemet, dvs. ett belöningssystem som eleven som har ADHD och hon 
kommit överens om, och när eleven har gjort den arbetsuppgift han eller hon skall göra 
då får eleven exempelvis gå ut och sparka boll.   

5.2.4 Hemuppgifter 

Speciallärare/specialpedagog 1 och lärare 1 anser att eleven som har ADHD skall ha 
hemuppgifter som de andra eleverna, men att hemuppgifterna skall vara 
individanpassade eftersom då ökar lusten och möjligheterna till att göra 
hemuppgifterna, för ingen respondent ansåg att hemuppgifterna helt skulle tas bort för 
de här eleverna. Lärare 2 menar att det läraren måste ha ett bra samarbete och en bra 
kontakt med föräldrarna, för om det uppstår några missförstånd angående 
hemuppgifterna då kan föräldrarna ta kontakt med läraren. 

Speciallärare/specialpedagog 1 berättade om att hon har två uppsättningar av läroböcker 
för elever som har ADHD, eftersom det är väldigt ofta som de här eleverna glömmer 
läroböckerna i hemmet då de har haft hemuppgifter att göra.  

Speciallärare/specialpedagog 1 och 2 var överens om att det var viktigt att skriva ner 
hemuppgifterna och vad deras syfte var. Genom att göra synligt för eleverna vad det är 
som krävs kan det här arbetssättet leda till att konflikter mellan eleverna och föräldrarna 
elimineras.  
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5.3 Medicinering 
Speciallärare/specialpedagog 1 och 2 samt lärare 1 var rörande överens om att 
medicinering med ett centralstimulerande medel som Ritalina, fungerar bra och 
påverkar både vakenheten och koncentrationsförmågan samt eleven som har ADHD får 
en möjlighet, att ta till sig den specialpedagogiska hjälp och stöd som erbjuds. Om 
eleverna och föräldrarna får en diagnos fastställd, då kan en medicinering hjälpa dem i 
deras fortsatta arbete och medicineringen kan även underlätta för deras kommunikation 
och sysselsättning i hemmet.  

5.4 Övrigt  
Speciallärare/specialpedagog 1 och 2 anser att Lärarhögskolan skall ge blivande lärare 
mer utbildning i hur elever som har ADHD skall bemötas och vad problematiken 
innebär.  

Speciallärare/specialpedagog 2 och lärare 1och 2 har på eget initiativ och behov 
anskaffat sig kunskap och utbildning om elever som har ADHD. Det här har skett delvis 
på arbetstid men även utanför arbetstiden då skolans ekonomiska resurser inte täcker 
behovet av vidareutbildning inom ämnet ADHD. 

Speciallärare/specialpedagog 2 berättade om att det som hon alltid hade i åtanke var att 
elever som har ADHD är 30 % yngre emotionellt och socialt, vilket innebär att eleven 
alltid beter sig barnsligare i förhållande till sin ålder.  

Lärare 1 har samling på en matta och låter då elever som har ADHD ligga på magen för 
att underlätta deras koncentrationsförmåga, och det har givit positivt resultat. 

Lärare 1 menar på att de få gånger som det är tid för att placera om eleverna i 
klassrummet, får eleverna komma med egna önskemål inför placeringen och hon tar om 
det är möjligt hänsyn till deras önskemål. Hon utgår alltid från att elever som har 
ADHD skall kunna tillägna sig undervisningen i första hand. 

Speciallärare/specialpedagog 1 och lärare 1 arbetar med att elever som har ADHD får 
vara i ett specialanpassat rörelserum, vid behov, där de får möjlighet att utveckla och 
arbeta med grovmotoriken. Givetvis får de övriga eleverna även utnyttja rörelserummet, 
då det inte är upptaget av elever som har ADHD. 

6. Diskussion 
Vi utgick från vår förförståelse och kunskap när vi skulle börja skriva vårt 
examensarbete, dels önskar vi ge läsaren ny kunskap om hur lärare arbetar med läs-, 
skriv- och talutveckling hos elever som har ADHD, och dels för att vi kommer att 
behöva den här kunskapen i vår kommande yrkesroll. Vårt intresse för ämnet har även 
lett oss till att vi har undersökt hur läraren bemöter elever och föräldrar, hur 
klassrumsmiljön kan anpassas, vilka pedagogiska strategier som kan användas, vilka 
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läromedel som finns att tillgå, hur hemuppgifter kan utformas och hur de kan 
framställas samt medicineringens betydelse för elevens kunskapsinhämtande. För att få 
svar på våra frågeställningar, har vi läst litteratur i vilka det står skrivet om vad lärare 
kan göra för att underlätta inlärningen för elever som har ADHD, och hur läraren kan 
anpassa klassrumsmiljön, förslag på pedagogiska strategier och läromedel, hur 
hemuppgifterna kan utformas och medicineringens betydelse för eleven. Med 
utgångspunkt från respondenternas kunskap, erfarenhet och pedagogiska strategier inom 
ämnet, har vi jämfört med vad som står skrivet i litteraturen som vi har läst för att 
erhålla förståelse för hur det ser ut i praktiken. 

Våra frågeställningar är: 

• Vilka kunskaper behöver lärare för att kunna underlätta läs-, skriv- och 
talutveckling för elever som har ADHD? 

• Hur skall lärare tillämpa undervisning i läs-, skriv- och talutveckling för elever 
som har ADHD i en inkluderad skolgång? 

• Vad får lärare till elever som har ADHD för utbildning om funktionshindret och 
stöd av skolan? 

6.1 Metoddiskussion 
I vår undersökning finner vi brister och svagheter som beror på att vårt underlag är för 
litet för att vi skall kunna göra en generalisering utifrån ämnet, men vi anser att fler 
intervjuer och observationer kan leda till en generalisering. Det är även svårt att jämföra 
våra respondenters kunskap och erfarenheter, med tanke på att elever som har ADHD är 
olika, sett ur en positiv och en negativ synvinkel för att avgöra vilka pedagogiska 
strategier som lämpar sig bäst. Vi har givit respondenterna möjlighet att modifiera den 
sammanfattning som vi har gjort av respektive intervju, men det har skett i en begränsad 
omfattning. Vi valde att inte utföra enkäter eller observationer (kvantitativ metod) som 
grund för vår undersökning, dels för att vi önskade intervjua respondenterna och få en 
djupare kunskap om läs, skriv- och talutveckling hos elever som har ADHD, och dels 
för att undvika missförstånd inför vårt livslånga lärande om hur lärare konkret arbetar i 
den praktiska verksamheten. Det här hade en enkätundersökning inte givit oss kunskap 
om och insikt i, enligt vår mening. Efter vår undersökning har vi erhållit kunskap, insett 
och fått en förståelse för att lärare bör besitta kunskap om vad ADHD innebär och att 
lärarens arbete bör inkludera ett förstående bemötande, att ta hänsyn till 
klassrumsmiljön, att använda sig av tydliga pedagogiska strategier, och att läromedel 
samt hemuppgifter är individanpassade.  

6.2 Frågeställningarnas utfall 
6.2.1  Vilka kunskaper behöver lärare för att kunna underlätta läs-, skriv- 
och talutveckling för elever som har ADHD? 

Genom att ha tydliga symboler som visar vad saker och ting skall vara, kan lärare 
underlätta för elever som har ADHD då de inte har knäckt läskoden. För att kunna 
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tillmötesgå eleverna och deras behov krävs det att läraren har stor fantasi och förmåga 
att kunna anpassa varje arbetsuppgift till respektive elev med tanke på att vi alla är 
olika. Det är viktigt att som lärare låta elever som har ADHD arbeta med uppgifter som 
leder till att de utvecklar ny kunskap och förmåga, och där resultatet av deras 
kunskapsutveckling genast kan uppfattas och användas i nästa arbetsuppgift för det 
leder till en personlig tillfredsställelse för eleverna. Lärare kan, enligt Hellström (1997), 
med hjälp av diagram, färger och/eller bilder förtydliga och stärka den nya kunskapen 
för elever som har ADHD. Respondenterna var överens om, vilket även Hellström 
(1997) påpekar, att genom att lärare arbetar medvetet med bilder och liknelser i språket 
för att stärka och förtydliga betydelsen av den nya kunskapen som eleven skall erhålla, 
kan goda resultat uppnås inom läs, skriv- och talutveckling. 

Lärare kan även välja att arbeta med auditiv förstärkning såsom rytmövningar och 
musik, rim och ramsor eller högläsning för att underlätta inlärningen av läs-, skriv- och 
talutveckling. Högläsning gör att eleverna känner trygghet då lärare läser, men eleverna 
blir även intresserade för vad alla bokstäver och ord betyder eftersom örat och ögat 
samarbetar (Bjar & Liberg, 2003). För att underlätta elevernas svårigheter med 
läsningen kan det vara bra att kontrollera elevernas uppfattning om läsriktningen, för en 
anledning till svårigheterna kan vara att de inte flyttar blicken från vänster till höger när 
de skall läsa (Iglum, 2006). 

Lärare behöver kunskap, enligt Iglum (2006), inom läs- och skrivsvårigheter och att de 
kan underlättas då en lärare får en förståelse för vilka bokstäver en elev som har ADHD 
anser vara lättast att förstå. För några elever är det bättre att arbeta med stora bokstäver 
(versaler) eftersom de skiljer sig visuellt från de små bokstäverna (gemener) och de är 
inte spegelvända såsom b och d eller p och q. För andra elever är det bättre med skrivstil 
för orden är då sammanhängande enheter, och eleverna uppfattar de inte som enskilda 
bokstäver som står efter varandra på ett papper. 

Det är väldigt ofta som elever som har ADHD, har en onormal pennfattning och svårt 
att forma bokstäverna, men de har även svårigheter med att bedöma kraft och riktning 
vilket kan leda till att de här eleverna uppfattas som slarviga enligt Gillberg (1996). 
Med den här kunskapen kan lärare underlätta skrivutvecklingen genom att ge elever 
som har ADHD tunga pennor som har pennhylsor, och det gör att eleven får en mer 
tydlig erfarenhet av det egna rörelsemönstret under skolarbetets gång och en ökad 
stabilitet i varje rörelse.  

Genom att regelbundet öva på ord för att bygga upp ett rikt ordförråd underlättar läraren 
elevens arbete i läs-, skriv- och talutveckling, eftersom elever som har ADHD använder 
bara de ord som de är säkra på, och som de känner att de kan använda utan att det blir 
fel, för annars använder de utfyllnadsord som t.ex. svordomar. Med tanke på det här 
som Gillberg (1996) skriver, anser våra respondenter att det är av stor vikt att ha en bra 
kommunikation med alla eleverna i klassrummet. 

Som speciallärare/specialpedagog 1 och lärare 1 och 2 påpekar är det viktigt att tänka på 
att arbetsuppgifterna, läseböckerna eller matematikböckerna inte är för tjocka och långa, 
för det kan leda till att eleverna får en känsla av oförmåga och negativa känslor inför 
respektive bok, för elever som har ADHD är övertygade om att de skall kunna allt som 
står i boken på en gång. Elever som har ADHD kan även få arbetsuppgifter på lösa och 
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separata stenciler, en stencil åt gången, och det underlättar även för läraren att dela in 
uppgifterna, inom olika arbetsområden, i korta och tydliga avsnitt där det är lätt för 
eleven att se en början och ett slut. Det här kan läraren ha i åtanke eftersom det är 
viktigt för eleverna att känna att de har slutfört en skoluppgift och därmed växer 
självförtroendet. 

Från SIH (Statens Institut för Handikappfrågor i skolan) kan lärare som undervisar 
elever som har ADHD få anpassade läromedel, tips och idéer som underlättar läs-, 
skriv- och talutveckling. De här läromedlen har lärare 1 använt sig av och hon anser att 
det ger variation i undervisningen. Våra respondenter anser att tillgången till en dator i 
klassrummet kan underlätta lärarens undervisning i läs-, skriv- och talutveckling då den 
kan användas som en komplettering till arbetsböckerna, för elever som har ADHD blir 
fokuserade och motiverade när de följer en strukturerad undervisningsmetod där det 
finns tydliga ramar och arbetsuppgifter. Datorn tar hänsyn till elevens egen arbetstakt 
och instruktionerna kan upprepas vid ett flertal tillfällen, samtidigt som 
avstavningsprogram finns för de elever som har skrivsvårigheter, och det medför att 
eleverna ökar tilliten till sin egen skrivförmåga då de slipper alla komplex och spärrar. 
Speciallärare/specialpedagog 1 och lärare 1 arbetar ofta med datorn som ett 
komplement, men de menar att det förutsätter att lärare har en viss datorvana och att han 
eller hon kan beskriva med vilken arbetsuppgift och hur eleven skall arbeta. 

De elever som har ADHD och som har svårigheter med fonologisk medvetenhet, de har 
även språk- och talsvårigheter dvs. uttals- och artikulationsproblem (Gillberg, 1996). 
Fonologisk medvetenhet innebär att elever som har ADHD har svårt att uppfatta hur 
olika språkljud låter, vilket kan leda till en auditiv osäkerhet och det innebär att de har 
svårigheter med att uppfatta ljud och särskilja språkljud. Det här gör det svårt för elever 
som har ADHD att förstå att ett ords betydelse förändras om ett fonem ändras, och med 
tanke på det här är det viktigt att tänka på att det kan uppstå svårigheter att förstå 
innehållet i ett muntligt meddelande (Kadesjö, 1992). Våra respondenter bekräftade det 
som Kadesjö (1992) skriver om att det är mycket viktigt att ge korta men innehållsrika 
instruktioner för att undvika missförstånd. 

Det är viktigt att lärare har i åtanke att elever lär sig ett talat språk, skriftspråk eller 
teckenspråk i samspel med omgivningen. För att lärare och skolan skall kunna ta vara 
på elevernas intresse för språket, kan det vara en idé att arbeta med ett spännande och 
roligt upptäckar- och utforskararbete. Det här kan leda till att eleverna knäcker den 
alfabetiska koden och det gör att de sedan vidareutvecklar sin läs- och skrivförmåga 
vilket våra respondenter och Bjar och Liberg (2003) är överens om. 

6.2.2  Hur skall lärare tillämpa undervisning i läs-, skriv- och talutveckling 
för elever som har ADHD i en inkluderad skolgång? 

Hellström (1997) skriver om att det som gynnar elever som har ADHD gällande 
åtgärder för att underlätta inlärningen, gynnar alla elever oavsett diagnos eller inte. Våra 
respondenter anser även de att en tillrättalagd undervisning för elever som har ADHD 
gynnar alla elever.  

När det kommer till att undervisa, menar våra respondenter, elever som har ADHD är en 
tydlig och trygg yrkesroll av stort vikt, samt att läraren skall veta vad han eller hon vill 
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uppnå med undervisningen för de här eleverna (Axengrip & Axengrip, 2004). 
Undervisningen och arbetssättet bör vara förankrat i elevernas behov och 
förutsättningar, då en elev som har ADHD inte har samma problematik som en annan 
elev med samma diagnos. Våra respondenter anser att struktur, tydlighet, korta och få 
instruktioner med en genomtänkt pedagogik behövs av en lärare som skall arbeta med 
de här eleverna. Elever som har ADHD behöver en trygghet och en struktur som skall 
vara återkommande i deras skoldag och som de behöver då det här är en del av deras 
problematik. De signaler en lärare sänder ut till de här eleverna bör vara tydliga då 
läraren med hela sin person, ögonkontakt och kroppsspråk, bör åskådliggöra vad han 
eller hon avser för att nå fram till elevernas medvetande på flera olika nivåer (Kadesjö, 
1992). Om lärare inte använder sig av det här förhållningssättet kan det leda till 
förvirring och få en motsatt effekt, dvs. frustration över att eleven inte vet vad som 
komma skall. 

Gillberg (1996) skriver om att elever som har ADHD blir oftast trötta på eftermiddagen 
varför det kan vara bra att lägga de teoretiska ämnena på förmiddagen, rörelse och 
praktiska ämnen på eftermiddagen. Genom att tillämpa det här arbetssättet, anser våra 
respondenter att det gynnar elevernas kunskapsinhämtande då koncentrationen tryter på 
eftermiddagen hos elever som har ADHD. 

Respondenterna menar att lärare inte bör förändra skoldagen eller aktiviteter i den mån 
det är möjligt. Det är för att elever som har ADHD har svårt med förändringar, då deras 
problematik är sådan att frångå en struktur inger en känsla av otrygghet och förvirring 
som kan leda till koncentrationssvårigheter och raseriutbrott (Axengrip & Axengrip, 
2004). Om läraren måste ändra i strukturen, pga. oförutsedda händelser, bör läraren, 
enligt våra respondenter, vara oerhört bestämd, tydlig och konsekvent samt inte 
förhandla med eleven då det inte leder till positivt resultat. När lärare skall planera sin 
undervisning för elever som har ADHD är det klokt att ta kontakt med 
specialläraren/specialpedagogen för kartläggning och information om behov och styrkor 
hos eleven. Det här arbetet bör göras, anser våra respondenter, för att förhindra och 
förebygga eventuella negativa inställningar mot eleven, samt för att underlätta lärarens 
arbete med eleven som har ADHD, eftersom det här leder till att eleven inte ställs inför 
onödiga misslyckanden och det förhindrar att onda cirklar uppstår kring eleven. 

De krav som ställs på elever när det gäller Lpo 94, strävansmål och kunskapsmål, är 
även rimliga att ställa på elever som har ADHD, enligt respondenterna. Respondenterna 
anser att det finns fördelar att låta elever som har ADHD gå i liten undervisningsgrupp 
där störande moment som att det är många elever som rör sig i klassrummet minskar 
eller att de inte behöver vänta på sin tur då brist på tålamod är en av deras problematik. 
Genom att låta elever som har ADHD vara inkluderade i storgrupp, får de träna sig på 
att stärka sin uthållighet och samarbetsförmåga. Det är enligt en respondent svårt att 
säga om elever som har ADHD skall inkluderas eller exkluderas från undervisningen 
utan det måste ses till respektive elevs problematik. 

Genom en inkludering anser våra respondenter och Gillberg (1996) samt Lottie Corrias 
Näslund (föreläsning 27 mars, 2007) att elever som har ADHD bör få en tillrättalagd 
klassrumsmiljö såsom inga alster på väggarna som fångar elevens uppmärksamhet, 
lugna färger på väggarna och eventuella gardiner, sparsamt med synligt arbetsmaterial 
och allt material skall vara på bestämda platser i rummet, att det finns tillgång till 
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hörselskydd, skärmar och andra hjälpmedel. Enligt våra respondenter bör lärare ha i 
åtanke att införskaffa skåp med dörrar och lådor för att placera material däri för att 
skapa en lugn klassrumsmiljön. Med tanke på att alla elever som har ADHD är olika bör 
möbleringen av arbetsplatsen, placeringen av hyllan i kapprummet och sittplatsen i 
matsalen individanpassas.  

6.2.3  Vad får lärare till elever som har ADHD för utbildning om 
funktionshindret och stöd av skolan? 

Utbildningsdepartementet (2001) poängterar vikten av att vuxna, såsom lärare och 
föräldrar, skall utbilda och vidareutbilda sig. Det är inte bara en investering för de vuxna 
om de vidareutbildar sig, utan även för deras elever eller barn eftersom det kan ge 
inspiration för vuxna vilket kan leda till att elever och barn får en bättre skolgång.  

Respondenterna har på egna initiativ erhållit kunskap och läst om ämnet, dock påpekar 
de att yrkesrollen kräver den här kunskapen. Det finns inga krav eller skyldigheter 
gentemot lärare att de skall vidareutbilda sig inom ämnet, däremot får skolorna och 
lärarna erbjudanden om vidareutbildning såsom kurser och föreläsningar om ADHD.  

Vi upplever att skolorna har olika resurser, såsom tillgång till 
speciallärare/specialpedagog, assistent och extra pengar utöver det budgeterade 
beloppet, gällande elever som är i behov av särskilt stöd. Den ena skolan arbetar mycket 
med att lärare skall få handledning och tillgång till speciallärarens/specialpedagogens 
kunskaper, och på den andra skolan var det endast en speciallärare/specialpedagog som 
skulle arbeta med alla lärare och elever. Vår uppfattning är att det skiljer sig, mellan 
skolorna, ur ett ekonomiskt perspektiv och hur lärare tillämpar pedagogiska strategier, 
men det ena utesluter inte det andra utan vi som observatörer kan se att båda 
arbetssätten är relevanta för vår kommande yrkesroll. 

Vid överlämning av elever, oavsett diagnos eller inte, till nya lärare eller vid byte av 
skola, får den nya läraren alltid vägledning och stöd av specialläraren/specialpedagogen 
då respondenterna anser att det är av stor vikt att lärare får det här stödet, enligt 
respondenterna. 

Enligt respondenterna är förfarandet som används av skolorna efter sedvanliga 
utvecklingssamtal att lärare söker råd och stöd i arbetslaget, samt om det behövs går 
ärendet vidare till specialläraren/specialpedagogen i respektive elevvårdsteam och EVK 
(elevvårdskonferens) där rektorn närvarar. Efter elevvårdsteamets möte kallas 
föräldrarna till ett möte med lärare, speciallärare/specialpedagog och rektor, där 
föräldrarna erbjuds hjälp och stöd. Om det krävs vidare insatser går det till 
elevvårdskonferens där skolpsykolog och skolläkare närvarar. Föräldrarna erbjuds 
utredning av eleven hos STUDS (Samverkan för Tidig Utredning, Diagnos och 
Stödinsatser) eller BUP (Barn och Ungdoms Psykiatrin), men det är enbart föräldrarna 
som kan besluta om en utredning skall genomföras eller inte genomföras. 

6.3 Slutsatser 
Vi kan dra följande slutsatser av vårt material. Vi anser att lärare skall tänka på att varje 
elev som har ADHD har olika styrkor och svårigheter, vilket innebär att lärare skall 
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använda sig av olika pedagogiska strategier och att klassrumsmiljön bör förändras och 
anpassas efter behov.  

När det gäller de förändringar i undervisningen som en lärare kan göra, rör det sig 
generellt om att ha en tydlig struktur i arbetssättet och i undervisningen, ordning och 
reda i klassrummet, tydliga regler, ge korta och tydliga instruktioner, att presentera väl 
genomtänkta arbetsuppgifter, variation på arbetsuppgifterna och korta arbetspass. Det är 
viktigt att tänka på att de här förändringarna även främjar elever som inte har ADHD. 
Enligt vår undersökning framgår det att alla våra respondenter arbetar med varierande 
pedagogiska strategier och de tänker på hur klassrumsmiljön påverkar eleverna, 
framförallt tar de hänsyn till elever som har ADHD. Det här innebär t.ex. att tydligt 
strukturera upp dagen, ge korta och tydliga instruktioner, inga alster på väggarna som 
kan fånga uppmärksamhet, anpassad klassrumsmiljö och att arbeta med 
trygghetskänslan i klassrummet. Vi har även fått en förståelse för att det som är bra för 
elever som har ADHD även är bra för de elever i klassrummet som inte har en diagnos.  

6.4 Reflektioner 
Vårt examensarbete har givit oss insikt i hur speciallärare/specialpedagoger och lärare 
kan arbeta med elever som har ADHD i läs-, skriv- och talutveckling, oavsett vilka 
resurser som finns att tillgå. Efter att ha studerat av oss utvald litteratur och efter att ha 
gjort vår empiriska undersökning, anser vi att vi har erhållit ny kunskap och fått en 
bekräftelse på våra tankar och funderingar om att det inte finns en metod som ensam har 
lösningen på hur lärare kan underlätta läs-, skriv- och talutveckling hos elever som har 
ADHD. Det är av stor vikt att läraren varierar undervisningen och använder sig av en 
blandning av de pedagogiska strategierna samt framförallt finna ett arbetssätt som 
fungerar för alla elever i klassen. För att ett arbetssätt skall fungera och accepteras finns 
det tre kriterier, enligt vår mening, som bör uppfyllas såsom att läraren skall trivas med 
arbetssättet, eleverna skall trivas med arbetssättet och läraren skall kunna stå för och 
motivera sina val av pedagogiska strategier. Förutom det här tillkommer tillgången av 
resurser som t.ex. assistenter, stöd av lärarkollegor och material.  

Efter att ha läst och studerat av oss utvald litteratur och efter att ha gjort vår empiriska 
undersökning är det enligt vår mening mycket viktigt att föräldrar till barn som har 
ADHD, berättar och informerar klasskamraterna och deras föräldrar i klassen, 
tillsammans med läraren eller själva, om vilka styrkor och svårigheter barnet har samt 
varför han eller hon uppför sig det gör, men de behöver inte berätta att barnet har en 
diagnos. Det här underlättar i olika undervisningssituationer och det skapar en förståelse 
och trygghet hos klasskamraterna och deras föräldrar.   

Som vidare forskning skulle det vara, enligt vår mening, intressant att göra 
observationer i klassrum för att undersöka om speciallärare/specialpedagoger och lärare 
arbetar såsom de säger, tänker och önskar. Vi skulle även vilja göra en internationell 
forskning där vi önskar göra en jämförelse mellan hur svenska 
speciallärare/specialpedagoger och lärare arbetar med elever som har ADHD, och hur 
internationella speciallärare/specialpedagoger och lärare arbetar med elever som har 
ADHD i läs-, skriv- och talutveckling i en inkluderad klassrumsmiljö. 
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Vi har även funnit litteratur angående flickor som har ADHD, men det finns inte lika 
mycket att läsa och studera, därför anser vi att det föreligger ett behov av att undersöka 
flickors behov och situation i skolmiljön, och det här kan leda till vidare forskning. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 
Lärarhögskolan i Stockholm                                                              16 mars 2007 
Institutionen för Individ, omvärld och lärande                                                       
Professionellt lärarskap, AUO3 vt-07 

 

Till dig som är speciallärare/specialpedagog eller lärare och 
undervisar elever som har ADHD. 
Vi studerar vid Lärarhögskolan i Stockholm och vi skall skriva ett examensarbete (C-
uppsats). Redan innan vi började läsa till lärare var vi intresserade av elever i behov av 
särskilt stöd och det är vad vårt examensarbete kommer att handla om. Vårt 
övergripande syfte är att ge läsaren av vårt examensarbete mer kunskap om vad ADHD 
är och hur lärarna arbetar med läs-, skriv- och talutveckling med elever som har ADHD. 
Det här är en intervjuundersökning som vänder sig till dig som är 
speciallärare/specialpedagog eller lärare och som undervisar elever som har ADHD. 
Genom intervjuer är vår önskan att vi som forskare skall få kunskap om vad 
speciallärare/specialpedagog eller lärare kan ge och vad de får från skolan i form av 
utbildning om funktionshindret och stöd till samt/eller hjälpmedel till elever som har 
ADHD. 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för undersökningens kvalitet, 
att du som respondent vill vara med och dela med dig av din kunskap och dina 
erfarenheter till oss. Ditt svar kommer att vara anonymt och konfidentiellt. Det kommer 
inte att finnas möjlighet att identifiera vilka som har varit respondenter när resultatet 
redovisas. Vi kommer att använda en bandspelare som hjälpmedel under intervjun, för 
att kunna skriva ut hela intervjun korrekt, bandet kommer att användas endast för vårt 
examensarbete och raderas när den är godkänd och klar. 

 

Tack på förhand för din medverka, 

 

Lärarstuderande                                                               

 

Louise Elfström Kindgren                     Susanne Vallin 
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Bilaga 2 
Tider och datum för intervju 

Vi önskar träffa dig under vecka 13 för att göra en intervju med dig angående elever 
som har ADHD. Efter intervjun kommer vi att bearbeta och sammanställa det material 
som vi får av dig. 

De datum vi önskar träffa dig är den 26/3, 27/3 eller 28/3-07. När och var under dagen 
väljer du själv, det vi önskar veta är när och var du kan träffa oss, vid ett tillfälle, under 
de här dagarna. Ange gärna två olika alternativ som skulle passa dig för en intervju. Om 
du inte skulle kunna någon av de här dagarna får du gärna ge oss ett förslag på tid och 
plats, för då kan vi anpassa vår tid efter dig som respondent. 

Intervjun kommer att ta ca en timme. Skriv gärna hur du vill att vi meddelar dig om 
tiden.  

Tack för din medverkan, 

 

Louise Elfström Kindgren och Susanne Vallin. 
 

 

 

 

 

 

Jag önskar den …………….och den tid som passar mig bäst är ………. och jag  

 

föreslår att vi träffas…………………för vår intervju. 

 

Ni når mig bäst på ……………………………………………………………… 

 

 

Namn och kontaktuppgift 

 

………………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor till speciallärare/specialpedagoger eller lärare 

Bakgrund 

Ålder, kön, utbildning, lärare i vilket ämne och erfarenhet från arbetslivet. 

Antal elever i skolan och klassen. 

Antal elever med särskilda behov och som får stöd. 

Antal speciallärare eller specialpedagoger på skolan. 

Är du speciallärare/specialpedagog, vad är skillnaden? 

Skolan 

Skolmiljön såsom färger, lokaler, klassrum och ljudnivån. 

Skolans stöd till lärare som har elever med ADHD. 

Kraven och gränssättningarna på eleverna. 

Skolverkets kursplaner. 

Hjälpmedel och utrustning 

Bra eller rätt skolböcker, behövs det böcker över huvud taget? 

Filmer, band, äggklocka mm. 

Hur arbetar du med läs-, skriv- och talutveckling? 

Samarbete 

Mellan rektor, lärare, resurs och föräldrar. 

Hur fungerar informationen och kommunikationen mellan alla inblandade? 

Kunskap 

Din egen kunskap om ADHD. 

Handledning och vidareutbildning inom ämnet. 

Hur ser du på elevernas kunskap, utveckling och utbildning, anser du att de skall ha 
samma krav som övriga klasskamrater? 

Efterföljande frågor 

1. Vad anser du är viktigt att tänka på i umgänget med elever som har ADHD? 

2. Vad gör du för att kompensera elevens brister i aktivitetskontroll, 
uppmärksamhet och impulsivitet? 

3. Vilken metod använder du för att minska koncentrationssvårigheterna eller öka 
koncentrationen? 
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4. Hur strukturerar du dagen för alla elever där du inkluderar eleverna som har 
ADHD? 

5. Vilken beredskap har ni när ni får elever med ADHD? 

6. Vad är viktiga och möjliga insatser från skolans sida när det gäller de elever som 
har ADHD? 

7. Vilka grupper/instanser behöver ni kontakta för att underlätta för elever/lärare 
som har ADHD? 

8. Har du fått någon information/utbildning från kommunen eller av rektorn om 
ADHD? 

9. Vilka resurser har ni tillgängliga för de här eleverna, t.ex. i form av resurser och 
pengar? 

10. Hur går vägen mellan kommunen, rektor, speciallärare/specialpedagog och 
lärare? T.ex. vad är var och ens ansvar? 

11. Hur uppfattar du ansvaret? (Dina skyldigheter/rättigheter) 

12. Vilken funktion bör specialpedagogiken ha i en skola för alla? 

13. Hur skall det fungera i kommunen för elever som har ADHD? 

14. Är det något du vill tillägga i vår intervju? 

  



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


