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Sammanfattning  

Syftet med studien var att studera grundskolors organisation av undervisningen för 
elever med ADHD diagnos. Då detta är en mindre studie drar vi inga generella 
slutsatser av studien.  

I denna kvalitativa studie deltar sex intervjupersoner som är yrkesverksamma 
specialpedagoger med ett övergripande ansvar över flera klasser. Studien undersöker 
hur sex olika grundskolor i ett storstadsområde organiserar undervisning runt elever 
som fått diagnosen ADHD. Studien undersöker även om specialpedagogerna anser att 
kunskapen om ADHD diagnosen är tillräcklig på skolorna.  

Resultatet av undersökningen visar att det finns elever med ADHD diagnos på samtliga 
skolor. Hur man organiserar undervisningen skiljer sig från skola till skola samt från 
elev till elev. Tre av skolorna var mindre skolor med färre än 250 elever. Där det inte 
fanns mindre elevgrupper, hade istället förändringar gjorts i klassrummet för eleverna. 
På två av de större skolorna fanns tillgång till mindre undervisningsgrupper. 

Kunskap om ADHD diagnosen menade specialpedagogerna berodde på personalens 
yrkeserfarenhet och engagemang. Flera av specialpedagogerna ansåg att det inte var 
något pedagogerna hade med sig från lärarutbildningen.  

Det stöd som erbjöds lärare som arbetade med elever med ADHD diagnos var i första 
hand handledning från olika resurscentrum men specialpedagogerna ansåg att många 
lärare på skolorna i första hand önskade mer praktiskt stöd i sitt arbete med eleverna. 

Enligt specialpedagogerna var det inte alltid själva undervisningssituationen som blev 
en svårighet för eleven med ADHD diagnos utan den fria tiden som till exempel raster, 
matsalen eller fritids där vuxenstödet minskar och eleven måste klara mer på egen hand. 

Specialpedagogerna ansåg att diagnosen i sig inte gjorde någon märkbar pedagogisk 
skillnad för eleven i skolan, men att den kunde vara en hjälp för skolan att kunna 
förklara för eleven och föräldern vad svårigheterna kunde bero på.    

Nyckelord; ADHD, ADHD diagnos, specialpedagog, undervisning, organisering.            



  
Förord  

Vi har båda i vårt yrkesliv kommit i kontakt med elever med ADHD diagnos och i 
samband med det funderat över om diagnosen i sig leder till någon förbättring för 
eleven i grundskolan. Därför valde vi att skriva vårt examensarbete runt den frågan.  

Vi vill med detta förord tacka våra informanter som tagit sig tid till att delta i våra 
intervjuer och delgivit oss sina tankar och funderingar.  

Vi vill även tacka vår handledare Bozena Hautaniemi som väglett oss genom hela 
uppsatsen.  

Våra nära och kära vill vi också tacka för stöd och uppmuntran och till sist vill vi även 
tacka varandra för gott samarbete.      

”Det är inte människan som plötsligt ändrat sig  

– det är istället förändringar i vår gemensamma miljö som avslöjar sådana 

mänskliga egenskaper som vi alltid haft men som inte märkts så tydligt.” 

(B. Jönsson, 2002, s.56)               
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1. INLEDNING  

Vi har valt att undersöka diagnosen ADHD i mötet med grundskolan. ADHD diagnosen 
är ett ämne som det under senare år redan har skrivits mycket runt och forskats kring. 
Svårigheterna som ADHD ofta innebär vad gäller koncentration, uppmärksamhet och 
impulsivitet blir många gånger till ett handikapp för barnet i mötet med grundskolan där 
det ställs krav på att nå kunskapsmål samt att kontrollera sitt beteende och sina impulser 
i samspelet med de andra barnen. Med tanke på att många barn står i kö för 
neuropsykiatrisk utredning samt att det inom forskningen finns mycket kunskap om hur 
man kan underlätta skolmiljön för de här barnen var vi intresserade av att undersöka vad 
man i praktiken gör på några skolor när elever har fått diagnosen ADHD.   

Med tanke på att detta är en mindre undersökning och att vi gör vårt examensarbete i det 
specialpedagogiska programmet så valde vi att göra undersökningen ur 
specialpedagogens perspektiv. Vi ville vidare undersöka om specialpedagogen tycker att 
det finns tillräcklig kunskap bland pedagogerna runt ADHD diagnosen samt hur skolan 
kan organisera undervisningen för de här barnen.  

Syfte   

Syftet med studien är att studera hur grundskolors organisation av undervisningen för 
elever med ADHD diagnos.  

Frågeställning  

Denna studie utgår från följande frågeställningar:  

 

Hur organiseras undervisningen för elever med ADHD?  

 

Vilken kunskap finns om diagnosen ADHD i skolan?  

 

Vilket stöd behöver elever med diagnosen ADHD i skolan?  

 

Vilket stöd får elever med diagnosen ADHD i skolan?  

 

Vilket stöd får lärare som undervisar elever med diagnosen ADHD?    
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Begreppsdefinitioner  

ADHD  

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eller ”hyperaktivitetssyndrom med 

uppmärksamhetsstörning” översatt till svenska. (Nadeau, Littman & Quinn, 2002)   

Kadesjö (1992) menar att en diagnos som ADHD kan vara en kortfattad 

sammanfattning av vad neuropsykiatriska utredningen visat och anger de biologiska 

premisserna, inte de i uppväxtmiljön.  

Iglum (2006) skriver att ADHD orsakas av en obalans i hjärnans kemi, det är 

signalämnet dopamin och noradrenalin som har betydelse. Greene (2003) skriver att 

vetenskapen är tämligen övertygad om att funktionsnedsättningar i ”exekutiva” 

tankefärdigheter som vi ofta ser vid ADHD tyder på avvikelser i de prefrontala och 

frontala delarna av hjärnan.   

Koncentrationsförmåga   

Duvner (1997) skriver att koncentrationsförmågan inbegriper en mängd olika 

hjärnfunktioner och är en aspekt av vårt tänkande. Koncentrationsförmågan kan 

beskrivas som: 

Fokusering. Rikta uppmärksamheten och begränsa mängden sinnesintryck och 

tankeprocesser. 

Uthållighet. Hålla kvar uppmärksamheten på en företeelse tillräckligt länge. 

Fördelad uppmärksamhet. Att kunna göra två saker samtidigt. Man kan koncentrera sig 

på en sak och samtidigt vara medveten om vad som händer omkring en, kunna växla 

över uppmärksamheten till något annat och sedan återgå till den första uppgiften.   

Koncentration innebär att kunna samla in information som är viktig samtidigt som man 

utesluter onödig eller störande stimuli. För att ett barn skall vara koncentrerat måste det 

ske ett möte mellan den yttre verkligheten och barnets inre liv (Kadesjö, 1992) 



  

3

 
Koncentrationssvårigheter  

Koncentrationssvårigheter kan bero på många olika slags bakomliggande, bristfälliga 

förmågor. Vid ADHD bottnar problemen framför allt i problem med impulshämning 

och reglering av vakenhet och aktivitetsnivå (Duvner, 1997).   

Det kan finnas primära koncentrationssvårigheter och sekundära 

koncentrationssvårigheter. Att ha primära koncentrationssvårigheter är ett biologiskt 

betingat tillstånd som innebär problem för barnet med att rikta uppmärksamheten på en 

uppgift, att utesluta ovidkommande stimuli samt att hålla fast uppmärksamheten på 

uppgiften till dess att den är avslutad. Sekundära koncentrationssvårigheter beror på en 

följd av brister och stressfaktorer i barnets uppväxtmiljö. Vardagens påfrestningar i 

dagens skola med större barngrupper kan leda till att fler barn får sekundära 

koncentrationssvårigheter samt situationsanpassade koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 

1992).   

Uppmärksamhetsstörning  

Uppmärksamhetsstörning innebär svårigheter med att bibehålla uppmärksamheten på en 

uppgift och samtidigt sortera bort det ovidkommande och utesluta onödig stimuli. Detta 

leder till att barnet upplever mycket i vardagen som lösryckt och splittrat vilket även 

deras beteende ger uttryck för (Kadesjö, 1992).  

Impulskontroll  

Ett centralt problem vid ADHD är just bristande impulskontroll, och på nervcellsnivå 

beror den troligen på en otillräcklig hämning av nervimpulser. Barnet med ADHD lever 

i nuet, agerar oöverlagt, utan plan och förutseende, utan tanke på konsekvenser eller 

överenskomna regler (Duvner, 1997).   

Impulsivitet innebär att handlingen styrs av impulser. Ett impulsivt barn har svårt att 

planera långsiktigt och att vänta på belöningar. Barnet väljer det mest närliggande målet 

som kräver minst ansträngning. Impulsiva barn får svårigheter med inlärningen 
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eftersom all inlärning kräver eftertanke och upprepning. Barnet fördjupar sig inte 

tillräckligt länge i uppgiften och får bara ett hum om vad uppgiften går ut på, eller 

fastnar i en detalj så att de stora dragen går barnet förbi (Kadesjö, 1992).  

Exekutiva funktioner  

Greene (2003) beskriver de exekutiva funktionerna som tankefärdigheter. Dessa 

färdigheter – bland annat mental flexibilitet, förmåga att skifta från en föreställning till 

en annan, problemlösning, planeringsförmåga, organisering av tankar, impulskontroll, 

är nödvändiga för människans flexibilitet och frustrationstolerans. De exekutiva 

funktionerna kan hjälpa oss att förstå de beteenden som ingår i ADHD-diagnosen – som 

svårigheter att bibehålla uppmärksamheten och koncentration, svårighet att 

uppmärksamma detaljer, inte verka lyssna, svårighet att invänta sin tur, oupphörligt 

pratande, avbryta andra eller verka påflugen, motorisk rastlöshet, bristande 

organisationsförmåga, svårigheter att slutföra uppgifter eller följa instruktioner.  

Flexibilitet  

Flexibilitet och frustrationstolerans är avgörande utvecklingsmässiga färdigheter som 

vissa barn inte utvecklar efter trotsåldern. För barnet kan det leda till plötsliga 

sammanbrott, utdragna vredesutbrott samt fysisk och verbal aggression som ofta har 

chockartad och negativ påverkan på barnets samspel och relation med föräldrar, lärare, 

syskon och jämnåriga. Barn med de här svårigheterna väljer inte att vara explosiva och 

omedgörliga – lika lite som de skulle välja att ha lässvårigheter – utan att deras 

utveckling av färdigheter som är nödvändiga för att vara flexibla och frustrationståliga 

är försenad (Greene, 2003).  



  

5

 
Diagnos  

ADHD är en tredelad diagnos. En del är primär uppmärksamhetsnedsättning (Attention 

Deficit), den andra är en primär hyperaktivitet (Hyperactivity Disorder) och en tredje 

som är en kombination av de tidigare två (Iglum, 2006).  

Undersökningar av 223 barn med ADHD och 223 kontrollgruppsbarn under ledning av 

Dr. Philip Shaw på National Institut of Mental Healt visade att barn med ADHD hade 

delar av hjärnan som utvecklades saktare än kontrollgruppens. Forskningen visade även 

att en del av hjärnan utvecklades snabbare hos ADHD gruppen vilket de menar kan vara 

en orsak till dessa barns rastlöshet (Bower, 2007).   

Kadesjö (1992) menar att det är 3-4 gånger fler pojkar än flickor som får diagnosen 

ADHD. Han är dock tveksam till att siffrorna speglar verkligheten då han menar att det 

inte är lika socialt accepterat för flickor som för pojkar att visa upp en rastlös sida och 

att de därför inte blir upptäckta och utredda.  Nadeau et al. (2002) menar att mer 

forskning om könsaspekterna på ADHD behövs för att tidigare kunna diagnostisera 

flickor. De menar att det är lättare att identifiera flickorna med hyperaktivitet än 

flickorna som dagdrömmer och ser ut att följa lektionerna. Ofta har flickorna med 

ADHD svårt att organisera sin vardag och kan anses som slarviga, men rara och blyga.  

Organisering av undervisning    

Enligt Salamancadeklarationen är ”Den grundläggande principen för den integrerade 

skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende 

av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader” (Svenska Unescorådet, 2001, s. 24). 

Det står vidare att ”Integrerad skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp 

solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och deras kamrater” (a.a.s. 25).  

European Agency for Development in Special Needs Education (2003) menar att 

trender som främjar inkluderande undervisning bland annat är att lärare får särskild 

fortbildning och att man utvecklar läromedel och breddar läromedel och arbetssätt. Det 



  

6

 
står vidare att elever som har sociala och/eller emotionella svårigheter innebär den 

största utmaningen när det gäller inkluderande undervisning. Metoder som främjar 

inkluderande undervisning är samarbetsinriktas undervisning - lärare arbetar 

tillsamman, samarbetsinriktat lärande – elever hjälper varandra, heterogen 

gruppbildning – blandade grupper med elever på olika nivåer kräver en mera 

differentierad undervisning.   

Haug (1998) skriver att idealet där alla elever är fullständigt inkluderade kräver att 

specialpedagogiken blir en fråga för hela skolan och inte bara en organisatorisk 

förflyttning av elever från grupper och särskolor in i klassrummet.  

Den inkluderande skolan bygger på att alla elever skall finnas tillsammans, men det 

räcker inte med att man är fysiskt närvarande (eller integrerad) för att uppleva 

meningsfullhet i tillvaron. Inkludering handlar om ett aktivt deltagande i miljön och inte 

bara en fysisk närvaro (Persson, 2001).    

2. BAKGRUND   

Historik runt elever i behov av särskilt stöd   

Den svenska skolan har under olika perioder fokuserat på olika kunskapsområden när 

det gäller specialpedagogisk undervisning. De skiftande samhällsförhållandena har 

också påverkat skolans bemötande av svårigheter och problem (Vernersson, 2002).  

Redan i slutet av 1800-talet diskuterades om de svaga och lågt begåvade elevernas 

närvaro i folkskolan kunde skada dess rykte. Lärarna påpekade att dessa elever kunde 

hämma undervisningen och på så sätt bli en belastning för de normala barnen. De var 

dock rädda att de förmedlade att avvikelse från normen straffas av vuxna genom 

uteslutning (Persson, 2001).  

På 1930-talet menar Vernersson (2002) att en placering i specialklass grundade sig på 

ett utvecklingspsykologiskt synsätt, elevens utveckling jämfördes med en förutbestämd 
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”normal” utveckling. Det fanns nu kortare kurser, på några veckor, för lärare som 

önskade arbeta i specialklasser.  

”Det utvecklingspsykologiska synsättet fick efter hand en mera differentialpsykologisk 

inriktning. Elevsynen var normativ. Elever som avvek från normen skulle avskiljas. 

Skolsituationen skulle i princip anpassas till handikappet ifråga” (Vernersson, 2002, s. 

13).  

1957 års skolberedning förordade en differentierad specialundervisning då man såg det 

som att grunderna till skolsvårigheterna i första hand låg hos individerna själva 

(Persson, 2001). Vernersson (2002) skriver att en placering i skolmognadsklass kunde 

ske efter test eller medicinskt utlåtande.  

Vernersson (2002) skriver att Gustav Jonsson påverkade det pedagogiska synsättet i 

slutet av 1960-talet. Jonsson menade att det sociala arvet påverkar barns 

inlärningsmöjligheter. Detta ledde till ett socialpedagogiskt synsätt inom 

specialpedagogiken, vilket innebar att hänsyn skulle tas till elevens hela sociala 

situation.   

I 1969 års läroplan för grundskolan skulle elever med olika handikapp istället integreras 

i den vanliga undervisningen då skolans miljö kunde vara en tänkbar orsak till elevens 

svårigheter. Att specialundervisningen ökade styrdes inte bara av behoven som fanns 

utan också av stadsbidragen som ökade (Persson, 2001).  

När sedan Läroplanen Lgr 80 kom betonades ett förebyggande arbete där skolan ska 

motverka att svårigheter uppstår, vilket förändrade speciallärarnas arbete betydligt. Från 

att varit klasslärare eller kliniklärare skulle de nu ingå i ett arbetslag och vara 

rådgivande, samordnare och resurspersonal (Vernersson, 2002).      
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Styrdokumenten  

I grundskoleförordningens 5 kapitlet § 5 (SFS 2000:1108) ges anvisningar om olika slag 

av stödåtgärder. Särskilt stöd till elever med behov av specialpedagogiska insatser ska i 

första hand ske inom den grupp eller klass som eleven tillhör.   

I nuvarande läroplan (Lpo94) går att läsa: 

”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla” (Lpo94, s. 6).  

Enligt Salamancadeklarationen ska barns- och ungdomars olikheter uppfattas som en 

tillgång och motverka diskriminerande attityder (Svenska Unescorådet, 1996).  

Skolverket åker runt i landet och gör utbildningsinspektioner. I en sammanfattning av 

resultat och analyser under tre år (Skolverket, 2007) går att läsa:  

”Skolhuvudmännen har enligt författningarna skyldighet att ge särskilt stöd till de 

elever som riskerar att inte nå målen i kursplanerna och läroplanerna. Vad som menas 

med särskilt stöd finns inte definierat och bestämmelser om skolans ansvar för att elever 

får det särskilda stödet de behöver finns spridda i skollagen, skolformsförordningarna 

och läroplanerna” (Skolverket, 2007, s. 27).  

I skolformsförordningen infördes ett skärpt utredningsansvar för rektorer vad det gäller 

elever i behov av särskilt stöd från och med den 1 juli 2006. Rektorn ansvarar för att 

genomföra en utredning om det finns signaler om att eleven kan vara i behov av 

särskilda stödåtgärder. I vissa fall kan utredningen göras snabbt och enkelt av skolans 

egen personal och i andra fall behövs en mer omfattande utredning och huvudmannen 

kan i sådana fall behöva anlita ytterligare utredningskompetens (Skolverket, 2006).  
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Specialpedagogiskt perspektiv  

Persson (2001) skriver att specialpedagogiken utgör ett tvärvetenskapligt 

kunskapsområde som hämtar sin teori från discipliner som psykologi, sociologi, 

medicin med flera. Vidare menar han att specialpedagogiken är politiskt normativ 

eftersom den handlar om hur samhället och dess medlemmar uttrycker hur människor 

med avvikelser av olika slag skall ha det nu och i framtiden.  

Nilholm (2003) beskriver olika perspektiv inom specialpedagogiken. Det kritiska 

perspektivet är ideologiskt inriktat och är relaterat till en kunskap som är 

socialkonstruktivt, vilket innebär att kunskap är relativt i förhållande till olika gruppers 

intressen.  I det kompensatoriska perspektivet är normalitetsbegreppet centralt och 

bygger på att skilja det normala från det onormala. Det onormala benämns och beskrivs 

och en omfattande kunskap byggs upp kring dessa. I det kompensatoriska perspektivet 

avgränsas och kartläggs grupper och man hävdar att kunskapen om dem implicerar vissa 

typer av pedagogiska insatser. Om bristen förläggs till individen så förefaller det också 

som om åtgärderna sätts in för att kompensera bristerna hos individen. I det perspektivet 

kan miljön förbli statisk runt individen vilket skolan många gånger är. Utredningar och 

förändringsåtgärderna kommer då i första hand att lokaliseras till individen.   

Skolan är ett system som skapar problem och klienter. Skolan är obligatorisk, menad 

som en demokratisk tillgång. Vad det är i skolan som bidrar till att så många barn och 

ungdomar får problem är en arbetsuppgift för specialpedagoger (Asmervik, 2001). 

Skolan är fortfarande till stor del upplagd så att elever ska sitta på sina platser, få 

instruktioner och sedan på egen hand med stöd från pedagoger söka kunskap. Asmervik 

(2001) menar att den ideala specialpedagogen är en person som kan arbeta på flera plan 

samtidigt. Både med gruppen/klassen med ett eller flera barn men också med kritiska 

ögon titta på skolan som system.  

Det är viktigt att komma ihåg att resurser inte bara är pengar utan också 

elevförutsättningar, lärarkompetens, kulturellt kapital, institutionell kompetens, 
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utrustning och mycket annat (Haug, 1998). En specialpedagog kan vara till hjälp att 

synliggöra resurser som finns att tillgå i en verksamhet som kanske inte de som arbetar 

där kan se. Specialpedagogen kan se det utifrån och är inte personligt och känslomässigt 

engagerad i verksamheten.  

Specialpedagogen ska tillsammans med rektorn på skolan se till att verksamheten är till 

för alla och att utveckla standarden på lärandemiljön så att den blir så bra som möjligt 

för alla elever (Persson, 2001).   

För och emot diagnos  

ADHD-diagnosens vara eller inte vara har under senare år debatterats. En del menar att 

ADHD-diagnosen kan förklaras ur ett biologisktmedicinskt perspektiv medan andra 

menar att ADHD-diagnosen inte är vetenskapligt förankrad och har sin grund i att 

skolan inte kan ta hand om barn med avvikande beteende och därför vill ha ett namn på 

det. Johannison menar att diagnosen i sig är ”ett sätt att förstå och förhålla sig till 

sjukdom eller avvikelse vid en given tidpunkt, i ett givet kunskapsläge och ett bestämt 

meningsbärande sammanhang. De är meningsprocesser” (Hallerstedt, 2006, s. 31). 

Hon anser att diagnoser föds, gör karriär och dör och att gränserna för vad som betrakta 

som sjukt och friskt, normalt och avvikande ständigt förändras. Hon skriver att det finns 

vinster med att sätta diagnoser men även risker då man ger medicinska namn åt 

variationer i jaget då normalitetens gränser förskjuts. Det som har ett namn, det finns 

(Johannisson, 2006).  

Kadesjö (1992) menar att fördelarna med diagnos kan vara att barnet kan känna 

tillhörighet med andra barn med samma diagnos och att vuxna kan skaffa sig kunskap 

lättare vilket i sin tur kan underlätta kontakten mellan vuxna och barn. Nackdelen med 

diagnos anser Kadesjö kan vara att diagnosen inte beskriver varje individs symtom då 

varje barns svårigheter varierar både från individ till individ men också över tid. 

Diagnosen är endast en allmän beskrivning på barnets svårigheter och de individuella 

stödinsatser som barnet behöver kan variera mycket.   

Kärfve (2001) skriver att klassrummets problem inte går att definiera medicinskt  
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och att ADHD diagnosens främsta beställare är skolan. När ett problem definieras som 

medicinskt eller som att det tillhör någon annan profession, förlorar vanliga människor 

sin kontroll. Hon menar att den hjälp som erbjuds vid ADHD diagnos undantagslöst 

innebär segregation. De speciella anstalter som byggs upp runt barnet förstör barnets 

utsikter att kunna uppfatta sig som en i mängden.   

Pedagogiska insatser i skolan  

Ahlberg (2001) anser att det fysiska rummet spelar stor roll för vad som är tänkbart att 

frambringa i en undervisningssituation. Då det i många skolor finns fler elever i 

klassrummet än vad det är anpassat för kan det bli särskilt svårt för barn som har 

diagnoser eller koncentrations svårigheter. Även Tufvessons (2007) kommer i sin 

undersökning med elever, ålder 7-12 år, med ADHD, Downs syndrom och autism fram 

till att skolmiljön spelar stor roll för dessa elevers koncentrationsförmåga. Resultaten 

för elever med ADHD visade bland annat att fönster med utsikt mot byggnader hade 

positiv effekt på elevernas förmåga att sitta still medan datorer kunde minska tiden de 

satt still.  

Beckman (2004) skriver att svårigheterna för ett barn med ADHD ofta blir mer 

uppenbara i skolåldern då krav på planeringsförmåga, hålla reda på böcker och att hitta 

mellan olika klassrum ökar. Skolbarn med ADHD har svårigheter med uppgifter som är 

mentalt ansträngande, om de blir avbrutna har de sedan ofta svårt att återuppta och 

fortsätta med uppgiften. Även Gillberg (2005) beskriver att skolstarten blir den negativa 

vändpunkten för många barn med ADHD då kraven ökar på att man ska kunna sitta still 

på en stol många minuter och att kunna koncentrera sig på uppgifter som inte alltid är 

självklart roliga eller intressanta.  Det ställs även nya krav på att man ska kunna tygla 

sina impulser, vara tyst på uppmaning och kunna fungera i grupp.  

Kamratproblem är en mycket vanlig sida av vardagen för barn med ADHD. Barn med 

ADHD hamnar ofta utanför i lekarna. Ofta missförstår de lekens regler. Om barn inte 

får vara med och leka kan det ge effekten att de känner sig värdelösa och utanför. 

Andras negativa reaktioner kan leda till en dålig jaguppfattning (Asmervik, Ogden & 
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Rygvold, 2001). Även Beckman (2004) skriver att kamratproblem är en mycket vanlig 

sida av vardagen för barn med ADHD.  

Rastvakter som leder lekar och kan finnas till för att förtydliga regler kan vara till stor 

hjälp för dessa barn. Därför kan ett fungerande rastvaktsschema hjälpa barn med ADHD 

diagnos.  

Barn med uppmärksamhetsstörningar kan ofta ha svårt att avläsa andra barns 

intentioner. De utgår från sin egen upplevelse. Ofta har de också svårt att sätta ord på 

sina känslor och är osäkra på vad de själva känner (Asmervik, Ogden & Rygvold, 

2001).    

Juul (2005) menar att pedagoger kan förenkla skoldagen genom att vara tydlig, sätta 

gränser och att i förväg upprepade gånger förbereda eleverna på händelser som bryter 

det vanliga schemat. Instruktioner ska ges på ett enkelt språk fysiskt nära eleven. 

Spegling kan vara ett sätt att hjälpa barnet att förstå sina känslor.  

Duvner (1997) skriver att ett barn med ADHD oftast har svårigheter i skolarbetet med 

att: 

 

organisera sitt arbete 

 

motivera sig för träning av rutinartade arbetsuppgifter 

 

hålla kvar uppmärksamheten. De tröttnar fort och låter sig lätt avledas av andra 

intryck och tankar   

Duvner (1997) ger exempel på pedagogik som blir viktig för barnen. Det är bland annat 

tydligt avgränsade och intresseväckande arbetsuppgifter. Instruktioner måste vara 

tydliga och avgränsade och gärna konkreta med bilder och texter som stöd för minnet. 

Barnet behöver också mycket beröm och belöning samt stöd i erfarenheten att alltid 

göra färdigt en arbetsuppgift. Arbetspassen får inte vara för långa och det är bra om 

barnet har en egen arbetsvrå för att minska störningsmomenten. Duvner förespråkar att 

barnet ofta bör får arbeta i liten grupp eller enskilt för att minska störningsmomenten.  

För alla människor gäller att man lär in mest effektivt genom att ägna sig länge åt ett 

ämne och inte växla mellan ämnesområden för ofta. Sedan bör man koppla av efter 
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inlärningspass innan man börjar med något nytt. Personer med ADHD behöver dock 

dela upp arbetspassen i många små pass för att kunna hålla uppe vakenheten.  

Även Gillberg (2005) menar att barn med de här svårigheterna har svårt att tillägna sig 

något av undervisningen i stor klass om inte särskilda åtgärder vidtagits. Individuell 

undervisning ger barnet förutsättningar att bibringa sig goda kunskaper. ”Detta är svårt 

att diskutera öppet i en tid då det förutsetts vara självklart att alla icke 

utvecklingsstörda barn klarar sig utmärkt i skolklasser omfattande 30-40 barn” 

(Gillberg, 2004, s. 145).   

Söderlund (2007) har funnit att bakgrunds brus kan förbättra koncentrationen för barn 

med ADHD och andra skolbarn som presterar under genomsnittet. De har låg grad av 

dopamin och därför låg hjärnaktivitet. Hjärnan får med bakgrundsbruset hjälp att hålla 

en lagom nivå av dopamin.  

3. METOD OCH GENOMFÖRANDE  

Val av metod  

Syftet med denna studie är att studera hur olika skolor organiserar undervisningen för 

elever med ADHD diagnos. För att få uttömmande information och för att få olika 

infallsvinklar bestämde vi oss för att göra en kvalitativ undersökning. Widerberg (2002) 

menar att ”Kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller 

egenskaper, medan kvantitativ forskning primärt söker efter dess förekomst och 

frekvens” (a.a.s.15)   

Befring (1994) beskriver intervjun som ”ett personligt samtal mellan en som frågar och 

en som svarar. Det handlar alltså om en personlig kontakt mellan utfrågare och 

intervjuoffer eller informant” (a.a.s. 69). Vi har därför valt att använda oss av intervjun 

eftersom vi tänker att ett samtal kan ge oss mer ingående tankar kring vår frågeställning 

än vad en kvantitativ undersökning skulle göra.  
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Urval  

Vi har intervjuat 6 yrkesverksamma specialpedagoger, anställda som specialpedagoger i 

grundskolan med ett övergripande ansvar över flera klasser. Valet av att informanterna 

skulle arbeta övergripande gjorde vi för att vi tror att de har insyn i vilka insatser skolan 

gör för dessa elever.   

I utbildningsplanen för specialpedagoger står det att specialpedagogen ska kunna 

”identifiera och delta i arbete med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter 

i undervisnings- och lärandemiljöer” samt även ”utveckla principer och former för 

pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram” (a.a.s. 1 (7). Av den anledningen vore 

det intressant att intervjua yrkesverksamma specialpedagoger med erfarenhet av att 

arbeta med elever som fått diagnosen ADHD och som har ett övergripande ansvar.   

Bryman (2002) skriver om ett så kallat bekvämlighetsurval där man väljer ut sådana 

personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. På grund av att vi 

endast hade begränsad tid på oss att finna informanter använde vi oss ett så kallat 

bekvämlighetsurval. En annan aspekt som formade urvalet är att det inte är självklart att 

en specialpedagog arbetar övergripande.   

Beskrivning av datainsamlingsmetod  

Vi använde oss av en frågeguide där vi skrivit ner de frågor vi önskade svar på. 

Huvudfrågan var hur skolan organiserade undervisningen för elever med ADHD. I våra 

intervjuer valde vi att forma frågorna efter informantens tidigare svar och följdfrågor 

formades efter hand.   

Patel och Davidsson (2003) skriver att syftet med den kvalitativa intervjun är att 

upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något. Därför kan man inte 

i förväg formulera svarsalternativen för respondenten eller avgöra vad som är det sanna 

svaret på en fråga. De menar vidare att kvalitativa intervjuer så gott som alltid har en låg 
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grad av standardisering det vill säga frågorna ska ge utrymme för intervjupersonen att 

svara med egna ord. Utifrån vårt syfte försökte vi därför formulera frågor som lämnade 

svarsutrymme för respondenten.    

Trost (2001) menar att strukturerade frågor kan syfta till två olika betydelser. Den första 

är att frågorna har fasta svarsalternativ medan ostrukturerade frågor lämnar öppna 

svarsalternativ. Den andra är att en strukturerad studie ställer frågor som rör ämnet och 

inte om annat. Vi valde att ställa ostrukturerade frågor för att informanterna skulle 

kunna ge så uttömmande svar som möjligt.  

Pilotstudie  

Innan vi genomförde intervjuerna provade vi ut frågorna på en specialpedagog på den 

egna arbetsplatsen. Specialpedagogen har erfarenhet av elever med diagnosen ADHD 

samt ett övergripande ansvar på skolan över flera klasser. Bryman (2002) menar att 

pilotstudie är bra att göra för att säkerställa att undersökningen i sin helhet blir bra.   

Genomförande  

Vi tog kontakt med specialpedagoger på 6 olika skolor i mellansverige med ett 

övergripande ansvar över flera klasser. Därefter skickade vi i fyra av fallen 

informanterna ett missivbrev med syfte och frågeställningar. I samband med 

missivbreven medföljde även de etiska aspekter vi använde oss av (se bilaga 1). De två 

andra intervjuerna bokades över telefon och informanterna blev förfrågade men önskade 

inte frågorna i förhand inte heller de etiska aspekterna. Intervjupersonerna fick välja tid 

och plats för intervjun. Fyra av intervjuerna genomfördes vid informantens arbetsplats, 

så kallad ”fältintervju” enligt Befring (1994). En intervju genomfördes i ett lugnt rum 

på ett stadsbibliotek och en intervju vid en av våra egen arbetsplatser. Vi genomförde 

tre intervjuer var, sammanlagt sex intervjuer.  På grund av det geografiska avståndet 

mellan oss genomförde vi inte intervjuerna tillsammans. Intervjupersonerna fick välja 

tid och plats för intervjun. För att helt kunna fokusera på intervjun användes 

bandspelare med informanternas samtycke. Varje intervju tog cirka 30 minuter.   
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Bearbetning av materialet  

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i sin helhet. I viss mån har talspråket 

omvandlats till skriftspråk. Då vi inte båda var närvarande på varandras intervjuer la vi 

ner mycket tid av samanställandet av intervjuerna. Då vi sammanställt intervjuerna har 

vissa huvudteman uppkommit. Dessa teman är:  

 

Organisering av undervisningen 

 

Pedagogiska strategier 

 

Kompetens hos personal 

 

Diagnos- för och nackdelar, och för vem.  

Samtliga specialpedagoger benämns i texten som informanter. Detta för att skydda deras 

anonymitet. Resultatet presenteras i löpande text med inslag av citat för att underlätta 

förståelsen.  

Teoretisk ansats  

Vid bearbetningen av materialet har vi som utgångspunkt Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori. Teorin är utarbetad av den amerikanska psykologen Urie 

Bronfenbrenner. Han menar att det ekologiska perspektivet ser till sammanhang i barns 

utveckling. Teorin förenklar hur miljön påverkar beteende och barns utveckling.   

Denna teori har vi valt att utgå ifrån i vår analys av intervjumaterialet då den ger en 

heltäckande bild av miljöer barnet kommer i kontakt med och som påverkar barnet. Han 

delar in barns miljö i olika nivåer som är på olika abstraktionsnivåer. De olika nivåerna 

är: mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och makrosystemet (Andersson, 1986).  

 

Mikrosystemet- aktiviteter, roller och relationer runt barnet. Miljöer som barnet 

kommer i direkt kontakt med. Exempel på miljöer som ligger inom 

mikrosystemet kan vara familjen och skolan (Andersson, 1986).  

Bronfenbrenner (1979) beskriver mikrosystemet som ”A microsystem is a 

pattern of activities, roles, and interpersonal relations experienced by the 
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developing person in a given setting with particular physical and material 

characteristics” (a.a.s.22).  

 
Mesosystemet- relationerna mellan de olika mikrosystem där barnet ingår. 

Exempel kan vara skolan och hemmets samarbete. Ju fler kontakter det finns på 

mesonivån och om de kan samarbeta desto större betydelse för barnets 

utveckling (Andersson, 1986). 

Bronfenbrenner (1979) beskriver mesosystemet som”A mesosystem comprises 

the interrelations among two or more settings in which the developing person 

actively participates (such as, for a child, the relations among home, school, and 

neighbourhood peer group; for an adult among family, work, and social life).” 

(a.a.s. 25).  

 

Exosystemet- institutioner, förhållanden som barnet inte kommer i direktkontakt 

med men som påverkar barnets närmiljö. Olika målsättningar eller stor 

personalomsättning kan påverka barnets närmiljö indirekt. Föräldrars 

arbetsplatser kan vara ett annat exempel på exosystem (Andersson, 1986).   

Bronfenbrenner (1979) beskriver exosystemet som ”An exosystem refers to one 

or more settings that do not involve the developing person as an active 

participant, but in which events occur that affect, or are affected by, what 

happens in the setting containing the developing person” (a.a.s. 25).  

 

Makrosystemet- politiska, ekonomiska beslut och rådande ideologiska tankar 

avspeglar barnets närmiljö. Allmänna värderingar tillhör även de makrosystemet 

(Andersson, 1986).   

Bronfenbrenner (1979) beskriver makrosystemet som:”The macrosystem refers 

to consistencies, in the form and content of lower-order system (micro-, meso- , 

and exo-) that exist, or could exist, at the level of subculture or the culture as a 

whole, along with any belief system or ideology underlying such 

consistencies”(a.a.s. 26).  

I skolans värld finns samtliga system med och alla systemen påverkar den enskilda 

eleven. På mikronivån är de direkta kontakterna eleven har med klasskamrater och 

pedagoger. På mesonivån kan man titta på kontakter mellan pedagoger men även 
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kontakten mellan hem och skola. På exonivån är skolans organisation och utbildning av 

personalen. Till sist på makronivå finns de lagar och regler som finns inom skolan men 

även den rådande samhällssynen på elever med ADHD.   

 Etiska aspekter  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som måste uppfyllas i en 

undersökning:  

Informationskravet ”Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte” (a.a.s. 7), Samtyckeskravet ”Deltagarna i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (a.a.s. 9), 

Konfidentialitetskravet ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (a.a.s. 12), Nyttjandekravet ”Uppgifter 

insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” (a.a.s. 

14).  

Samtliga informanter informerades om intervjuns syfte och de etiska övervägandena i 

samband med att missivbreven (bilaga 1) skickades ut eller muntligt för de två 

informanter som inte önskade missivbrev. Inga enskilda individer kan identifieras och 

de skolor där lärarna arbetar beskrivs endast genom storleken på skolan. Samtliga 

informanter meddelades också om att de hade rätt att dra sig ur studien när helst de så 

önskade och att intervjumaterialet endast skulle användas till föreliggande 

undersökning. Informanterna gavs också möjlighet att ringa efter intervjun om det var 

något de undrade över eller ville tillägga. Två informanter ringde efter intervjun och 

gjorde tillägg. De inspelade intervjuer kommer att raderas efter undersökningens slut.  

5. RESULTAT  

Syftet med denna uppsats är att studera hur grundskolor, sex stycken, organiserar 

undervisningen för elever med ADHD-diagnos. Vi har försökt att förstå likheter men 
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även skillnader i materialet vi fått genom våra informanter. Resultatet kommer att 

presenteras under de rubriker som vi funnit varit de som utkristalliserat sig.  

Organisering av undervisning  

Här behandlas de svar som under intervjun behandlar vilken skolform eleverna med 

ADHD-diagnos går i.   

Av de skolor som ingick i vår undersökning var hälften mindre skolor med ett elevantal 

under 250 elever och hälften större skolor med fler än 250 elever. Vår undersökning 

visade att de mindre skolorna inte hade några små grupper medan två av de större 

skolorna hade små grupper. Det mest intressanta var att de mindre skolorna som 

inkluderade sina elever med ADHD diagnos verkade tycka att detta var att föredra. De 

större skolorna tyckte att deras smågrupper var en av flera lösningar som fungerar bra 

för elever med ADHD diagnos.  

Två av informanternas skolor har tillgång till mindre elevgrupper på skolan och de 

eleverna med ADHD diagnos som har stora behov av särskilt stöd går ofta i dessa 

grupper. Fyra av skolorna som ingick i studien hade alla elever kvar i klassrummet med 

eller utan assistent. På två av de fyra skolorna utan små grupper har det tidigare funnits 

små grupper men inte längre. De två skolorna som tidigare haft smågrupper hade delade 

meningar om borttagandet av de små grupperna.  

En av informanterna som tidigare haft små grupper på skolan upplevde att eleverna blev 

mer delaktiga sedan de små grupperna tagits bort.  

”Vi tyckte att de inte blev delaktiga i klassen… Vi tyckte att föräldrarna till barn som 

inte har de här problemen gjorde det till, jaha det är barnen i lilla gruppen.”  

Samma informant menade att undervisningen kunde individualiseras för eleverna med 

ADHD diagnos i storklass. En anledning till att de lyckats bättre med att integrera 

elever med ADHD diagnos var tack vare att relationerna mellan eleverna men också 

mellan elev och lärare är bättre på en liten skola där alla känner alla vid namn. 
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”Vi organiserar väldigt individuellt. Varje ADHD diagnos ser olika ut. Vi försöker 

hjälpa dem med de svårigheter varje enskilt ADHD barn har.”  

Den andra informanten som haft smågrupper på skolan tidigare tycktes vara mer kritisk 

till om elever med ADHD diagnos kunde få det stöd de behövde i en integrerad 

verksamhet.  

”Då var det en liten grupp, sex till åtta barn, två erfarna pedagoger som verkligen var 

duktiga på det här med framförhållning, rutiner, hjälpa barnen till strategier. De 

pedagogerna fanns hela dagarna med barnen. De fanns ute på rasterna, de kunde 

förbereda rast tänket, vad ska jag göra, vem ska jag leka med, jag behöver ju hjälp med 

detta många gånger, och det fungerade oerhört bra.”   

På flera av informanternas skolor fick elever med ADHD diagnos enskild undervisning 

några timmar i veckan av just specialpedagogen.   

Det tycks finnas en skillnad mellan inkludering i stor klass beroende på skolans storlek. 

Hälften av informanterna arbetar på mindre skolor och där var eleverna med ADHD 

diagnos inkluderade. På två av de större skolorna fanns små grupper att tillgå.   

Hur skolorna väljer att organisera sin undervisning ligger på exonivå. Skolledningens 

beslut om hur undervisningen för elever med behov av särskilt stöd ska utformas kan 

påverka barnets utveckling. Detta är något barnet inte kommer i direkt kontakt med som 

påverkar barnets miljö indirekt. Skolledningen på en av skolorna hade bestämt att ta 

bort smågrupperna vilket skulle kunna förstås ur ett makroperspektiv då vi idag har en 

övergripande ideologi utifrån barnrättskonventionen och Salamanca deklarationen som 

förespråkar inkludering.   

”Dessvärre så har vi en ledning i dagsläget som hade snöat in på ordet inkludering och 

inkludering måste man veta vad det är tycker jag, inte bara att nu tar vi bort det här och 

så in med barnen i klassen, för det är inte inkludering i mina ögon, utan inkludering är 

att lösa det på bästa sätt för varje barn”  



  

21

 
Är nedläggningen inte vad föräldrar önskar kan detta leda till att samarbetet mellan 

skola och hem försämras (mesonivå). En placering i en liten grupp kan påverka de 

relationer som barnet har samtidigt som en placering i storklass som är en inkludering 

och inte en integrering även det kan påverka miljön för barnet och på så sätt också 

barnets utveckling (mikronivå).  

Pedagogiska strategier  

Under denna rubrik behandlas de svar som rör vilka pedagogiska strategier som 

informanterna tycker är viktiga i det pedagogiska arbetet med elever med ADHD 

diagnos.  

Flera av informanterna menade att barn med ADHD inte är en homogen grupp och det 

var viktigt att titta till varje individ men att många av insatserna som underlättar för 

barnen med ADHD diagnos även underlättar för andra barn.  

”… man behöver ju arbeta utifrån det beteende de har.”  

De flesta av informanterna förespråkade struktur och rutiner för att hjälpa eleverna. 

Miljöanpassning var också ett område som flera av informanterna tyckte var viktigt. Att 

skapa en lugn miljö utan spring och med tydlig visuell översikt över så väl lektionen 

som dagen. Tydlighet ansågs mycket viktigt för elever med ADHD diagnos. Tydlighet 

och struktur är viktigt och underlättar även för andra elever. Miljöns påverkan på dessa 

barn har stor betydelse. Kan skolan erbjuda en lugn miljö och lämpliga aktiviteter för 

eleverna underlättar det för eleverna med ADHD diagnos att få stabila kamratrelationer. 

En lugn miljö kan alltså utifrån Bronfenbrenners teori ses ligga på mikronivå då det är 

miljöer som barnet kommer i direkt kontakt med.  

Ett par informanter nämnde relationen lärare och elev. Det är viktigt för elever med 

ADHD att känna förtroende för sin lärare (mikronivå).   

”Och sen behöver dom, mer än andra tänker jag då, en nära relation till sin lärare.”  
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En annan viktig del i det pedagogiska arbetet med eleverna tyckte tre informanter var att 

ge elever med ADHD diagnos självkännedom. Både för sin egen skull men även för att 

öka förståelsen hos kamrater och pedagoger. Detta är ytterst viktigt för barnets 

utveckling på mikronivå.  

En informant menade att dagens skola skapar problem för barn med ADHD då egna 

arbeten och eget ansvarstagande ökat och det är just detta dessa elever har svårt med.  

Utifrån Bronfennbrenners teori skulle detta kunna härledas till både macronivå, genom 

läroplanens texter om ökat elevansvar, och mikronivå då elevens misslyckanden kan 

påverka relationen till kamrater och på så sätt också barnets egen utveckling. Flera har 

påtalat att det är den fria tiden som är svår för eleverna och att rastverksamhet kan 

underlättas om den är strukturerad.  

Kompetens hos personal  

Här behandlas de svar som handlar om vilken kompetens informanterna upplever att 

personalen har om diagnosen ADHD och vad det innebär i praktiken. Här behandlas 

också vilka insatser skolan sätter in för att stödja och främja kompetensen runt ADHD 

hos personalen.  

Handledning finns att tillgå på samtliga informanters skolor för de pedagoger som 

önskar. Vem som ger handledning varierar lite från skola till skola. På några av 

skolorna är det specialpedagogen och/eller skolpsykologen som handleder. På andra 

skolor kommer personal från resursteamen som kommunen erbjuder. Flera av 

informanternas skolor har utbildat personalen med föreläsningar och seminarium inom 

ADHD området för all personal vilket de upplevt som positivt.      

Trots skolornas handledningar och föreläsningar föreföll det som informanterna 

upplevde att personalen fortfarande önskade mer praktiskt stöd och att flera av 

informanternas syn var att kunskapen och erfarenhet tar tid att bygga upp.  

”Njae, jag tycker nog att det är väldigt svårt för alla att få det. För jag menar att ibland 

behöver man väldigt, väldigt mycket hjälp som pedagog. Och… det stödet finns inte”. 
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Flera av informanterna menade att det fanns önskemål om praktiska lösningar. Vilket de 

menade var svårt eftersom alla elever är individer och behoven kan se helt olika ut.   

”Ja, att man fick lite andra tankar och där var det också lite, även praktiskt hur man 

kan tänka och vad man kan göra. För det är ju oftast det lärare efterlyser. Kanske lite 

för mycket, för jag tror att det praktiska det kan man lösa själv.”  

Trots att elever med ADHD diagnos har samma diagnos menade flera informanter att 

behoven och personligheten varierar precis som hos alla andra.   

” Men det är ändå det man vill ha på något sätt, man vill ha patentlösning. Hur gör 

man? Och det finns ingen.”  

Flera av informanterna menar att det trots flera kurser och föreläsningar är pedagogerna 

själv som måste kunna förändra sig och omsätta den teoretiska kunskapen till praktiken.  

”... så är det ju upp till mig som pedagog att fundera ut hur jag hjälper det här barnet 

bäst.”  

En av informanterna menade att denna sortens kompetens är inget som kan förvärvas 

genom endast teoretisk kunskap utan erfarenhet och möten med dessa elever är det som 

bygger upp kunskapsbanken.  

”… så de kommer inte med det från lärarhögskolan, utan man bygger upp det över tid, 

beroende på vad man får för elev i klassen.”  

Vidare tycks mycket av ansvaret att ta för sig av den hjälp som finns på skolorna ligga 

hos pedagogen själv. Viljan att förstå och förändra sitt synsätt är något som flera 

informanter påtalat som viktigt.  

Dessutom måste man jobba väldigt mycket själv som pedagog. Lära sig och vilja 

förändra sig själv och ta in nya saker. Och förstå att jag kanske behöver förändra mig. 

Och det är en insikt man måste komma till själv” 
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Två av informanterna menade att handledning erbjöds men då var det pedagogen som 

skulle upplysa denna om behovet.  

”Handledning. Om de vill ha det.”  

Några av skolorna tycks se svårigheter att delge pedagoger i de praktiska ämnena i 

elevärenden. Det tycktes svårt att hitta tid att delge information och/eller det fanns ingen 

uttalad plan för hur det skulle ske.  

”Ja, det funkar inte alltid perfekt kan jag säga, för det förbi ses ibland. Men oftast 

numera så samlas, om det verkligen är så att ett barn… att det här är väldigt viktigt just 

nu, så samlar vi hela den gruppen. Just gympa… alltså musik, idrott.”  

Skolans information, eller frånvaro av information, till samtliga lärare inklusive de som 

endast arbetar med eleverna några timmar i veckan, påverkar eleven på en exonivå. Att 

samtliga pedagoger runt eleven känner till styrkor och svagheter underlättar elevens 

utveckling. Elevens relation till pedagogen (mikronivå) kan också denna förändras 

genom att pedagogen har större förståelse för just denna elev.  

Även när det gällde överlämnande mellan pedagoger verkade den enskilde pedagogens 

ansvar styra då en utarbetad plan för överlämnande saknas.  

”Det har mycket med personlighet att göra skulle jag vilja, tyvärr, det har mycket med 

personlighet att göra. Vem det är som är den läraren.”  

Våra informanters tankar om assistenter skiljde sig en del. På en informants skola hade 

assistenterna stannat länge och kunskapsbankerna hos assistenterna togs tillvara.   

”… så byggs ju kunskapsbankerna upp hos assistenterna också och då kan man 

delegera sådant. Då behöver ju inte klassläraren hålla på med det eller jag som 

speciallärare hålla på med det, utan man kan delegera det till assistenten. För den har 

utvecklat under årens lopp den kompetensen.”  
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Vår undersökning visade att flera av informanterna upplevde att kompetensen kring 

elever med ADHD-diagnos inte är något som nyutexaminerade lärare har med sig från 

lärarutbildningen utan det är kunskaper och erfarenheter som man bygger upp i det 

praktiska arbetet. Beslut om lärarhögskolans programutformning får ses ligga på 

makronivå men påverkar elever med ADHD diagnos indirekt. Handledning och 

fortbildning som det i alla informanters kommuner erbjuds till personal bygger på 

frivillighet. Man kan alltså som lärare tacka nej till handledning och 

kompetensutveckling runt de här frågorna. Många lärare har alltså gått ut från 

lärarutbildningen utan kunskap om diagnosen ADHD och vilka svårigheter det kan leda 

till för en elev i grundskolan.  När man sedan börjar arbeta som lärare handlar det 

mycket om lärarens personlighet om man vill få handledning eller få fortbildning runt 

de här frågorna. Med tanke på att skolorna strävar efter en ”skola för alla” så borde en 

kurs i specialpedagogik vara obligatorisk för alla som har tänkt sig att arbeta som lärare 

i grundskolan då man med stor sannolikhet kommer att arbeta med elever som har de 

här svårigheterna oavsett om man är lärare i idrott, matematik eller textilslöjd.  

På en annan informants skola var tankarna att försöka undvika tillfälliga assistenter då 

byte av personal inte gynnar barnen. Flera av informanterna tyckte att erfarenhet var till 

stor fördel i arbetet med elever med ADHD diagnos.  

”... där har vi ett dilemma för assistenter växer inte på träd. För assistenter är ju ofta 

människor som inte har den minsta utbildning eller aning kring det här eller gör det här 

jobbet tills man hittar något annat. För det är ju ganska dåligt betalt som assistent. Så 

vi försöker att vara ganska restriktiva med det.”  

Då assistenterna ofta arbetar nära elever i behov av särskilt stöd påverkar assistenten 

eleven direkt (mikronivå). En kompetent och förstående elevassistent kan underlätta i 

skolmiljön för eleven medan en mindre lämpad assistent kan försvåra för eleven. 

Skolans personalomsättning på assistenter påverkar eleven på exonivå. En elev som 

ständigt behöver byta assistenter och inte hinner knyta an till dessa ständigt skiftande 

assistenter kan hämmas i sin utveckling. Samarbetet mellan skolan och hemmet kan 

också detta försvåras av många byten av assistenter då relationen och förtroendet kan ta 

tid att bygga upp (mesonivå)  
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Två av informanterna menade att det är viktigt att det finns kompetens om flickor med 

ADHD för att uppmärksamma dem. De menar att om flickorna inte är utagerande är det 

svårare att upptäcka dessa.  

”… det kan vara väldigt olika mellan killar och tjejer. Killarna är ofta hyperaktiva 

medan tjejerna är mera… har den här uppmärksamhetsstörningen. Faller bort, kan inte 

ta till sig instruktioner, stänger igen och är tysta bara. Det kan vara väldigt stor 

skillnad i att upptäcka de här.”  

Diagnos- för och nackdelar, och för vem?  

Här redovisas informanternas funderingar runt ADHD-diagnosens för och nackdelar, 

tankar runt om behovet av diagnosen, och vem som gynnas av att en utredning görs som 

leder till diagnos.  

På samtliga informanters skolor fanns elever med ADHD diagnos. Det fanns vid 

samtliga skolor elever som misstänktes ha liknande svårigheter men som inte var 

utredda. Det visade sig att flera av informanterna inte tyckte att en diagnos var 

nödvändig för att skolan skulle kunna möta eleven. Trots detta var det flera informanter 

som pratade om hur svårt det var att få föräldrar att vilja göra en utredning på sina barn.  

”... det tar tid att få förtroendet hos föräldrar att göra utredningar. Det är många som 

är skeptiska och rädda att det ska bli något negativt av det.”  

De verkade inte tycka att diagnosen gjorde någon märkbar skillnad för eleven i 

skolmiljön.  

”Nä inte så. Vi pratar ganska mycket om det och vi vet ju att det spelar inte så stor roll 

om man får diagnos eller inte för hur vi ska bemöta barnet.”  

Specialpedagogerna verkar tycka att elever har rätt till hjälp med eller utan diagnos. 

Flera informanter tyckte inte att det var nödvändigt med en ADHD diagnos för att 

eleven skulle få bättre förutsättningar i skolan pedagogiskt. 
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”Sen tycker ju jag att barn även utan diagnos ska ha hjälpen och stödet.”  

Informanterna påtalade även att det ibland förekom en övertro på vad en diagnos skulle 

kunna leda till hos pedagoger.  

”Det finns och det känner jag är olika med olika lärare att man tror på något sätt att då 

öppnas någon slags värld och man tror att det blir bra med bara för att man får en 

diagnos. Men alltså, jag håller med dem som ställer den här frågan. Diagnos, och sen 

då?”  

En elev som får en diagnos leder inte till mer pengar för skolan vilket enligt 

informanterna kan påverka elevernas miljö och möjligheter (mikronivå) att utvecklas i 

skolan.  

”Ja, men det är ju samma sak där. Vi får ju inte mer resurser för att de får den här 

diagnosen, det är ju skolans pengar i vilket fall som hels. Så jag menar det är inte 

självklart att man får en assistent bara för att man får den här diagnosen.”  

Fyra av de sex informanterna uttalade att en diagnostisering underlättade för eleven 

själv och för föräldrar att förstå barnets svårigheter.   

”Men ibland kan det ju också vara jättebra att man får en diagnos har vi resonerat i 

alla fall så att föräldrar förstår också att så här är det faktiskt.”  

En diagnos kunde underlätta för skolan att förklara elevens svårigheter för föräldrar 

(mesonivå) och kan leda till ökad förståelse för elevens behov. Samarbetet mellan skola 

och hem kan utvecklas.   

”Det kan vara viktigt för familjen. Det kan också vara viktigt för barnet själv och det 

kan vara viktigt om man funderar kring det här med medicinering. Då måste du ha en 

diagnos.”  
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Flera informanter menade att det kan vara positivt med en diagnos på mikronivå för att 

relationen mellan föräldrar och barn kan förbättras då de får en förståelse för barnets 

svårigheter. Eleven kunde efter att denna fått en ADHD diagnos förstå sig själv bättre 

och på så sätt kunde relationerna till både kamrater och skolpersonal underlättas, 

mikronivå.  

”… för föräldrarna kan det vara skönt att få det här. För att de kan få förståelsen att 

det inte bara är ett bråkigt barn jag har eller obstinat barn, utan det är mer en 

förståelse för och lite tips hur kan jag hantera det här.”  

En informant menade att det var mycket viktigt för eleven på mikronivå, relationen 

föräldrar och barn, för att öka förståelsen för barnet.  

”Man blir väl lite kluven måste jag säga. I vissa fall så tycker jag att det är avgörande 

dels för eleven själv och för föräldrar vad det gäller hur eleven fungerar, deras karta.”  

Att skolan och föräldrar behöver en diagnos för att klargöra vilka barnets svårigheter är, 

mesosystemet, menar flera informanter behövs. Skolans och föräldrars samsyn och 

förståelse för varandra är mycket viktigt för barnets utveckling. I vår undersökning 

visade det sig att flertalet informanter tyckte att ADHD diagnos kunde vara bra för att 

underlätta samarbetet med föräldrar och för att eleverna själv skulle veta hur de 

fungerade.  

Att utredningar är en färskvara som bör göras om med jämna mellanrum eftersom 

elever med ADHD utvecklas precis som alla andra barn. Negativa aspekter med en 

ADHD diagnos som framkommit ur intervjuerna kan vara den stämpling samhället gör.   

”Man måste ha i åtanke att en ADHD diagnos kan ställa till det för en vuxen när man 

är på väg in i vuxenlivet. Man får inte försäkringar. Man får inte göra lumpen var man 

vill. Svårt med vissa yrkesutbildningar när man har en ADHD. Det kan vara svårt bara 

man har koncentrationssvårigheter men diagnosen är svårare att göra sig av med än 

själva symtomen.”  
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Samhälliga värderingar, makronivå, och tv och tidningars intresse för diagnosen 

påverkar allmänhetens syn på individer med ADHD diagnos vilket i sin tur kan påverka 

individens utveckling. Detta kan leda till att föräldrar inte vill att diagnosen kommer på 

papper.  

”… man skriver i tidningen att barnen som fått ADHD diagnosen inte ska få kunna ta 

körkort.”  

Det är rådande ideologier och bestämmelser som ligger på makronivå som skapar 

barnets miljö.   

5. DISKUSSION  

Syftet med studien var att studera grundskolors organisation av undervisningen för 

elever med ADHD diagnos genom att intervjua specialpedagoger. Inom skolvärlden har 

synen på dessa elever som har svårt att koncentrera sig på sina uppgifter skiftat genom 

tiderna. Vissa epoker skulle eleverna segregeras och vissa inkluderas.  

Resultat diskussion  

Resultatet av vår undersökning visade att elever med ADHD diagnos får olika hjälp 

beroende på vilken skola de är inskrivna på. De mindre skolorna i vår studie verkar 

föredra inkludering i de ordinarie klasserna i vissa fall med stöd av assistenter. Det är 

viktigt att beakta att alla barn med ADHD diagnos är unika och diagnosen i sig är 

väldigt bred. Vilket även Kadesjö (1992) skrev, som nackdel med diagnos, att symtom 

varierar både från individ till individ men också över tid.   

Av de tre större skolorna med mer än 250 elever hade två skolor tillgång till mindre 

undervisningsgrupper. Vårt resultat samstämmer inte med Kärfves (2001) resonemang 

om att ADHD diagnos undantagslöst leder till segregation i skolan. Vi fick intrycket av 

att alla informanter utom en var nöjda med hur det var på skolan de arbetade på.   
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Det framkom från flera informanter att relationen lärare och elev var extra viktig när 

eleven hade en ADHD diagnos. Kanske är det lättare att få en närmare relation om 

skolan är mindre eller kanske är det ekonomin som styr och mindre undervisnings 

grupper kostar mer. Att ha undervisning i mindre grupper kostar mycket pengar och på 

större skolor finns det kanske fler barn i behov och att det då blir billigare att ha 

smågrupper än att ha assistenter i flera grupper.   

Flertalet av informanterna tyckte att erfarenhet och engagemang var de viktigaste 

komponenterna i ett lyckosamt arbete med elever med ADHD diagnos. Två informanter 

uttalade att det var viktigt att det fanns kunskap om flickors ADHD för att 

uppmärksamma detta då flickor ofta inte upptäcks om de inte är utagerande. Detta 

samstämmer med vad Nadeau et al. (2002) skriver om att flickorna som inte är 

hyperaktiva är svårare att upptäcka. Någon upplevde att lärarhögskolorna gav för lite 

utbildning inom området. Kanske kan det vara diagnosers komplexitet som gör det svårt 

att förbereda studenter på arbete med elever med ADHD diagnos. Informanterna uppgav 

att det fanns möjlighet att få handledning av både av resursteam och av dem som 

specialpedagoger men att pedagogerna önskade mer praktisk hjälp.  Det framgår inte av 

intervjuerna vilken slags handledning som erbjuds pedagogerna vilket skulle kunna vara 

intressant att veta.   

Enligt flera informanter är diagnosen i sig inte nödvändig för det pedagogiska 

bemötandet i skolan men för att bemöta föräldrar. Trots detta uppger flera av 

informanterna att det tar lång tid att få förtroende hos föräldrarna för att möjliggöra en 

utredning. Skolan förespråkar alltså en utredning för att underlätta samarbetet med 

föräldrarna och inte för att de behöver det i den pedagogiska vardagen. Ibland kan 

skolans krav göra att skola och föräldrar ser helt olika sidor av barnet. Föräldrar märker 

kanske inte av barnets svårigheter på samma sätt som skolan gör då föräldrar inte ser 

barnet i skolans miljö.   

När en elev genomgått en utredning och fått diagnosen ADHD är det väldigt otursamt 

för denna om inte alla som arbetar med eleven får ta del av styrkor och svagheter som 

just denna elev har. Flera informanter uppgav att det saknades handlingsplan för hur 

informationen om eleven skulle delges samtliga lärare. Det verkade vara pedagoger i 
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praktiskt estetiska ämnen som inte alltid får informationen samtidigt som informanterna 

uppger att det ofta är dessa ämnen som är svåra för elever med ADHD diagnos.  

Skolan styrs av regelverk som skrivits på högre instans och där står att elever som 

behöver särskilt stöd skall få det i skolan. Att stödet som eleven får, ska vara 

individualiserat gör att skolan och den enskilde pedagogen måste vara flexibel och 

organisera undervisningen utifrån elevens behov. Att inkludera en elev betyder inte att 

eleven är integrerad och att segregera en elev betyder inte att denna behöver vara 

segregerad ständigt. Små grupper är kanske nödvändigt i vissa fall både för elevens 

skull men även för övriga klasskamraters skull. Eleven med ADHD diagnos kan behöva 

lite tid att hitta strategier för att klara av att ha relationer med sina klasskamrater vilka är 

mycket viktiga för barnets utveckling. Men skulle segregationen bero på att man flyttar 

ut en elev för att andra ska slippa denna har både den stora klassen och den enskilda 

eleven förlorat en möjlighet att lära av varandra.  

Barns utveckling påverkas av omgivningen. Både den miljö som barnet kommer i direkt 

kontakt med och miljöer som påverkar indirekt. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

teori har varit till stor hjälp för oss när vi skulle redovisa resultatet av vår undersökning. 

Bronfenbrenners abstraktionsnivåer har tydliggjort hur barnens utveckling påverkas av 

så väl det som händer i dess direkta miljö som beslut som tas av riksdag och regering. 

Samtliga av Bronfenbrenners nivåer går att finna i skolans värld och en elev med 

diagnosen ADHD är klart påverkad av samtliga nivåer i Bronfenbrenners teori. I vår 

studie har vi haft hjälp av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori i tolkningen av 

intervjuerna. Det har tydliggjort vilka nivåer som är inblandade och hur de i sin tur 

påverkar det enskilda barnet.    

Metoddiskussion  

Vi hade många funderingar innan vi började skriva uppsatsen om vilken metod vi skulle 

använda och vilka vi skulle fråga. Vi är medvetna om att frågeställningen är stor och att 

den kan besvaras olika beroende på vem man frågar inom en grundskola. Vi tänkte ändå 
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att det vore intressant att intervjua specialpedagoger med ett övergripande ansvar då vi 

tänkte att de kanske hade större överblick på skolan än vad en lärare har. 

Specialpedagogen är ofta med då en utredning av eleven är klar och borde därför ha 

insyn i hur man organiserar undervisningen.  Hade vi valt att intervjua lärare på 

skolorna hade vi fått svar mer på individnivå, hur just den läraren organiserade 

undervisningen, men vi ville få mer övergripande svar och då passade specialpedagogen 

bättre även om deras svar inte talar om exakt hur varje lärare gör. Nackdelen med 

intervju som metod var att vi bara fick specialpedagogens tankar och ord. 

Frågeställningarna blev besvarade endast av specialpedagogerna och det kanske inte var 

klasslärarnas tankar och ord. Hade vi valt en kvantitativ studie med enkäter hade vi 

kunnat få in fler svar från olika skolor men då hade vi inte fått specialpedagogernas 

egna ord. Det var inte heller alldeles enkelt att få tag i specialpedagoger med 

övergripande ansvar och hade vi valt en kvantitativ studie hade det kanske blivit ett 

problem då vi bara hade en begränsad tid till undersökningen.   

Slutdiskussion  

Under vårt arbete med uppsatsen har vi mer och mer börjat fundera över ADHD-

diagnosens betydelse i sig. För vems skull ställer man en ADHD-diagnos. Våra 

informanter svarade att diagnosen inte gör någon märkbar skillnad för eleven i skolan 

men i kontakten med föräldrarna kan den vara en hjälp. Skulle det vid en utredning av 

en elev räcka med att man bara pekade på styrkor och svagheter hos just den eleven? 

Måste det ha ett namn? Vid överlämningar av utredningar som vi själva suttit med vid 

har man just pekat på styrkor och svagheter vad gäller koncentration exempelvis och 

ibland har vi undrat om det skulle kunna stanna vid det. Får det ett namn också så blir 

det så definitivt, mindre påverkbart.    

Skulle en neuropsykiatrisk utredning även kunna peka på styrkor och svagheter i miljön 

runt eleven? Hur ofta undersöks miljön vid en utredning av eleven? Vilka hinder i 

miljön kan bli till ett handikapp för just den eleven och får det kosta lite mer att 

reducera hinder som till exempel att skapa mindre elevgrupper vid fritidsverksamheten, 

eller att betala för en kompetent, trygg vuxen som hjälper barnet med sociala kontakter 

vid raster. Det skulle vara intressant att forska vidare runt det tycker vi.   
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Vi ser att specialpedagogen kan fylla en viktig funktion inom området då ett 

specialpedagogiskt uppdrag kan vara att se till miljön runt en individ. Vad i miljön 

skapar hinder för utveckling och vad i miljön skapar förutsättningar för en individ att 

utvecklas.  

ADHD diagnosens komplexitet är en viktig faktor att ta i beaktning. Bokstäverna i sig 

säger mycket lite av vad individen är bra på och vad denna är mindre bra på. Att 

bokstavsbeteckningarna ändras och vissa kombinationer tas bort och ändras till andra 

har vi fått erfara i arbetet med denna uppsats. Vi har inte funnit mycket skrivet om 

flickor med ADHD. Det verkar dock som att forskningen går framåt på detta område då 

nyare litteratur nämner även flickor. Det har därför känts viktigt att använda oss av så 

mycket nyare litteratur som möjligt.       

Vidare forskning  

Vi har gjort undersökningen ur ett specialpedagog perspektiv. Det skulle vara intressant 

att undersöka samma frågeställningar ur elevperspektiv, ur föräldra perspektiv, ur 

skolledningsperspektiv eller lärarperspektiv. Att undersöka vad diagnosen ADHD 

betyder för individen och om föräldrar upplever att diagnosen ADHD gjort att 

samarbetet hem och skola underlättats.           
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7. BILAGOR  

Förfrågan om intervju  

Mahlin Rasmusson (Cecilia Spring)                              Stockholm (Nykvarn)       
080203            

Vi är två halvtidsstuderande som går sista terminen på specialpedagogiska programmet. 
Vi skriver vår C-uppsats om pedagogers erfarenheter av hur grundskolor organiserar 
undervisningen för elever med ADHD-diagnos.     

Jag blir väldigt tacksam om specialpedagogen på Er skola kan ställa upp på en intervju. 
Intervjun tar max 30 minuter. Om ni har möjlighet att höra av er till mig snarast, senast 
XXXXX blir jag glad.   

Med vänlig hälsning    

Mahlin Rasmusson  (Cecilia Spring) 
Tel.   Tel.            
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Syfte  

Syftet med studien är att studera hur grundskolor organiserar undervisningen för elever 
med ADHD-diagnos.  

Frågeställning  

Denna studie utgår från följande frågeställningar:  

 

Hur organiseras undervisningen för elever med ADHD?  

 

Vilken kunskap finns om diagnosen ADHD i skolan?  

 

Vilket stöd behöver elever med diagnosen ADHD i skolan ?  

 

Vilket stöd får elever med diagnosen ADHD i skolan?  

 

Vilket stöd får lärare som undervisar elever med diagnosen ADHD?    

Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som måste uppfyllas i en 
undersökning:   

 

Informationskravet - Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

 

Samtyckeskravet - Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan.   

 

Konfidentialitetskravet -uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamål.  

Vår C-uppsats bygger på intervjuer med specialpedagoger och det är viktigt att alla 
informanter är medvetna om att all intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt 
vilket innebär att enskilda individer inte kommer att vara identifierbara i slutresultatet 
och att deras medverkan är frivillig.     
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