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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka om och i så fall hur det är något som ändras i lärarnas 

undervisning när elever får diagnosen ADHD. Jag ville veta om eleverna får några andra 

förutsättningar i och med det att de får en diagnos. Metoden som jag använt för denna studie var 

att genomföra kvalitativa intervjuer med lärare som haft elever både före och efter deras ADHD 

diagnos. Resultatet visade att de flesta förändringar var gjorda för eleven redan före det att 

diagnosen var ställd. Det ansågs viktigt för både föräldrar och för vissa lärare att de efter 

diagnosen kunde tolka barnets beteende på ett nytt sätt. Det var lättare att förstå att barnet inte 

var lat och elakt, utan att det handlade om en svårighet hos barnet. Det var även viktigt för 

barnet själv att veta sina styrkor och svagheter. Samtliga lärare ansåg också att det var av största 

vikt att eleven fick en assistent. En annan viktig aspekt som framkom var behovet av 

handledning hos lärarna. I handledningen kunde de få stöd i att känna att de gjorde rätt trots att 

det kändes svårt, samt i vissa fall hjälp att se vilka förändringar i bemötande eller struktur som 

behövde genomföras. 

Nyckelord: 

ADHD, inkludering, diagnos, bemötande, skolmiljö. 
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1Inledning  

1983 gick jag ut förskollärarutbildningen och nu går jag Vidareutbildning Av Lärare- 

projektet(VAL pro) för att vidareutbilda mig till lärare. Jag har tidigare läst en kurs i Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) på lärarhögskolan på 7.5p. Jag kände att dessa 

kunskaper var något som jag inte hade fått i min grundutbildning. ADHD är ett ämne som 

intresserar mig mycket eftersom jag gjort resan genom grundskolan med mina söner som båda 

har koncentrationssvårigheter med bristande impulskontroll. När svårigheterna i skolan blev 

stora för pojkarna vände vi oss till Barn och Ungdoms Psykiatriska mottagningen (BUP).  

Då BUP gjort tester på pojkarna fick skolan ta del av resultatet. Där fanns nedskrivet vilka 

svårigheterna var samt rekommendationer om hur man bäst skulle ordna för en så bra skolgång 

som möjligt. Då svårigheterna blev större för yngste sonen i år. 6 ville skolan att jag åter skulle 

ta kontakt med BUP för att få en diagnos. Jag vände mig till BUP men de menade på att skolan 

redan fått rekommendationer på bemötande, och varför skulle det bli annorlunda med diagnos? 

Vi bytte skola och situationen blev bättre. Naturligtvis försvann inte svårigheterna.  

I kontakten med lärare har jag ofta hört att om eleverna får en diagnos så kan man få en resurs. 

Är det målet med att eleven får en diagnos? Jag undrar ofta också när kollegor talar om elever 

med svårigheter vad som är deras förhoppning när eleven får sin diagnos? Får de någon hjälp av 

att eleven får en diagnos? Blir situationen annorlunda för eleven efter en diagnos? Det är de här 

frågorna som jag ofta tänker på och jag tänkte att kanske får jag ett svar på detta under arbetets 

gång.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med undersökningen är att beskriva undervisningssituationen, och hur den eventuellt 

förändras för elever och lärare av att en ADHD-diagnos blir ställd. Vidare undersöks samarbetet 

mellan föräldrar och lärare, samt hur svårigheterna påverkar elever och lärare. Detta är frågor 

jag vill ha svar på: 

 Vad händer i undervisningen efter en diagnos? 

 Vilka skillnader och likheter uttrycker lärare och specialpedagog i det pedagogiska 

arbetet? 

 Vilken roll spelar föräldrasamarbetet för undervisningen? 

 Vad innebär vetskapen om en diagnos för lärare och elev? 
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2 Bakgrund 

Eftersom min undersökning handlar om huruvida lärarna upplever någon skillnad i arbetet med 

barnen efter en ADHD-diagnos vill jag härmed ge en beskrivning av vad ADHD är, samt vad 

man kan tänka på i bemötandet av dessa barn. Jag börjar med att utifrån litteraturen ge en 

beskrivning av hur svårigheterna kan se ut, och vad som kan vara orsaken till dessa. Sedan har 

jag beskrivit vilka olika diagnosmanualer det finns. Detta följs av en beskrivning av 

skolsituationen, och vad man kan tänka på när det gäller denna, både vad det gäller bemötande 

och själva skolmiljön. I sista delen behandlar jag frågan om föräldrasamarbetet. 

2.1 ADHD  

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, där Attention Deficit betyder 

nedsättning i uppmärksamhetsförmågan (koncentrationssvårigheter) och Hyperactivity Disorder 

betyder hyperaktivitetssyndrom- impulsivitet.  

 

Uppgifterna på hur många som beräknas ha ADHD varierar beroende på vilken litteratur man 

läser, men det ligger någonstans i spannet mellan 2 och 8 %.  

 

Enligt Christoffer Gillberg (2005) talas om tre olika typer av ADHD: 

 

1. ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist 

2. ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll samt, 

3. ADHD kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet. 

 

För att förstå svårigheterna hos personer med ADHD behöver vi veta vilka funktioner vi 

behöver ha för att fungera normalt. Vilka förmågor behöver vi? (a.a.) 

 

2.1.1 Uppmärksamhet (Attention) 

Mottagarfunktionerna i nervsystemet riktas mot något inom eller utanför kroppen. Hur länge 

uppmärksamheten kan hållas kvar och hur flexibelt en person kan skifta uppmärksamheten 

avgör till stor del vilken bild man får av sig själv och av verkligheten. Beroende på situation är 

det viktigt att antingen kunna fokusera länge på ett föremål, eller snabbt kunna skifta fokus för 

att kunna få en uppfattning om ett skeende eller en händelse. Vissa situationer kräver att man 

kan bli medveten om flera parallella händelser utan att bli förvirrad. När en person håller på 

med någonting som kräver stor koncentration är det viktigt att denna kan stänga ute 

ovidkommande händelser. Uppmärksamheten påverkas av faktorer som koncentrationsförmåga, 

avledbarhet, förmåga att automatisera, korttidsminne, arbetsminne, uthållighet, aktivitetsgrad, 

simultankapacitet och vakenhet. De förmågorna och egenskaperna påverkas i sin tur av 

sinnesstämning, oro/lugn, hunger/törst och kroppsligt välbefinnande/sjukdom.(a.a.) 
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2.1.2 Aktivitetskontroll 

Alla människor har olika aktivitetsnivå både mentalt och fysiskt. Vi anpassar vår aktivitetsnivå 

så att det passar till situationen vi befinner oss i. Ibland går det automatiskt och ibland gör vi det 

medvetet. Om vi tänker oss att vi utför en idrottsaktivitet eller om vi utför något hårt fysiskt 

arbete är det normalt att vi är väldigt motoriskt aktiva. Om vi däremot sitter på en lektion eller 

föreläsning är det normalt att vara motoriskt inaktiv. Förmågan att anpassa sin motoriska 

aktivitet är avgörande för om vi uppfattas som normalaktiva eller inte.(a.a.) 

 

2.1.3 Koncentration 

Enligt Tore Duvner (1997) innebär koncentration att rikta sin uppmärksamhet mot en företeelse 

i ett visst sammanhang i en viss miljö. Tre huvudfaktorer spelar in: 

 Individens förmågor. Begåvningsgrad och motivation för uppgiften. 

 Uppgiftens svårighetsgrad. Stämmer individens förmågor överens med uppgiftens 

svårighetsgrad? 

 Påverkan från omgivningen störande eller stödjande? Vid svårare uppgifter behöver 

man uppbåda all sin psykiska energi, och behöver använda hela sin förmåga och blir 

därför lättare störd av omgivningen och därmed fortare trött. 

 

Han beskriver vidare hur uppmärksamheten och förmågan att arbeta koncentrerat med en 

uppgift är beroende av många samverkande faktorer: 

Bearbetning: Innebär att kunna skilja ut vad som är väsentligt, att både kunna ha överblick och 

samtidigt uppmärksamma detaljer. Det behövs ett tillräckligt stort arbetsminne för att förstå och 

kunna lagra minnen. Tidigare kunnande behöver snabbt och automatiskt kunna plockas fram . 

Styrning: Betyder att kunna rikta uppmärksamheten och hålla kvar denna. Att kunna föreställa 

sig en problemlösning och planera sitt handlande. Det gäller att kunna bortse från 

ovidkommande impulser.  

Reglering: Innebär att kunna uppbåda och hålla kvar en lagom nivå av mental energi för 

uppgiften. 

Känsla: Hur lustfylld uppgiften är påverkar aktivitetsnivån och uthålligheten, graden av mental 

energi samt motivationen. 

Handling: Motivation och uthållighet påverkas av hur stor medvetenhet och ansträngning som 

krävs, hur väl automatiserad aktiviteten är och av den känslomässiga upplevelsen av resultatet. 

Det är svårare att koncentrera sig på sådant som är svårt. Olika centra i hjärnan är involverade i 

utförandet.  

 

Koncentrationssvårigheter  

En del personer med koncentrationssvårigheter har inga svårigheter att uppmärksamma den 

relevanta informationen men har kanske svårt att hålla kvar den och störs lätt av ovidkommande 

stimuli. Det kan uppfattas som att personen har måttliga koncentrationssvårigheter. Om 

personen dessutom har svårt att rikta in uppmärksamheten på rätt sätt blir intrycket att personen 

har mycket stora koncentrationssvårigheter. Gillberg(2005) menar att det är tveksamt om det 

finns någon skillnad mellan uppmärksamhetsstörning och koncentrationssvårigheter. 
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Koncentrationssvårigheter är dock det uttryck som vi vanligtvis använder oss av när vi beskriver 

svårigheter att rikta in och kvarhålla uppmärksamheten.  

 

Avledbarhet  

Flertalet av barnen med ADHD blir lätt distraherade. De avleds lätt från det de håller på med 

och störs av ovidkommande stimuli. Andra personer med ADHD kan istället ha stora problem 

med att skifta uppgifter och kan när de väl satt igång med någonting inte släppa detta och gå 

över till en annan uppgift. (a.a.) 

 

Vakenhet  

Enligt Gillberg(2005) menar vissa forskare att grundproblematiken vid ADHD är den avvikande 

vakenheten. Det finns vetenskapliga belägg för att låg vakenhet i nervsystemet kan medföra hög 

motorisk aktivitet. Det kan beskrivas som att kroppen håller igång för att hjärnan inte ska falla i 

sömn. Enligt honom är det jämförbart med en situation där man av någon anledning fått dåligt 

med sömn under en längre tid och sedan försöker lägga sig ned för att sova. Då kan det ofta 

medföra att man får stora svårigheter att varva ned och somna. 

 

Bristande impulskontroll 

Ett centralt problem vid ADHD är bristande impulskontroll. Den beror enligt Duvner (1997) 

troligtvis på en otillräcklig hämning av nervimpulser. Barnet med ADHD lever i nuet, handlar 

oöverlagt, utan förutseende eller plan, utan att tänka på konsekvenser eller överenskomna regler. 

Barnet blir lätt överstimulerat och störs av allt som händer omkring det. Tankar, infall och 

känslor samlas och trängs i medvetandet hos en individ som i sig har svårt att göra två saker 

samtidigt. Därför har barnet svårt att samspela med andra. I samspelet behöver man ju kunna 

lyssna, följa andras instruktioner och ibland underordna sig andras idéer. Barnet är uppfyllt av 

nuet och har svårt att stanna upp och reflektera över sådant som hänt, eller tänka framåt. När 

barnet ställs till svars för någon situation som det varit inblandad i för en stund sedan kanske det 

inte kan se sin roll i händelsen. Humörsvängningar och det impulsiva beteendet vållar oftast 

störst problem. 

För att kunna utveckla den sociala förmågan är det nödvändigt med en förmåga att reflektera 

kring sig själv, sitt tänkande och sitt sätt att reagera (s.k. metakognitiv förmåga). Blev det som 

jag tänkte? Vad blev konsekvenserna? Hur uppfattade andra det? Barn med ADHD lever för 

intensivt i nuet för att vara särskilt väl utvecklade i detta avseende. (a.a.)  

 

Svårigheter att planera  

”Exekutiva funktioner” definieras som de psykiska egenskaper som gör det möjligt för oss att 

över kortare eller längre tid upprätthålla en strategi för att nå ett mål som ligger längre fram i 

tiden. Barn med ADHD har nästan genomgående stora problem med dessa exekutiva 

funktioner. Det påverkar barnets förmåga vad det gäller läxläsning och andra skoluppgifter. 

(Gillberg, 2005) 
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Tidsuppfattning 

Att många barn med ADHD har bristande tidsuppfattning betyder främst att de inte har någon 

känsla för tiden och att de inte intuitivt kan avgöra om en uppgift eller sysselsättning tagit lång 

tid eller kort tid. De kommer ofta försent och märker inte att tiden går, sätter igång för sent med 

sina uppgifter eller blir påverkade av att de inte vet hur lång tid som återstår. Ibland är bristande 

tidsuppfattning en följd av svårigheter att uppfatta sekvenser i händelseförlopp. Andra gånger 

leder avsaknaden av tidskänslan till att det ser ut som det brister i planering, trots att det funnits 

en plan som inte kunnat förverkligas på grund av en dålig uppfattning om hur lång tid som 

verkligen förflutit. (a.a.) 

 

Andra svårigheter  

Enligt Duvner (1997) så är det mycket vanligt att förutom de svårigheter som finns inom 

ADHD-kriterierna, har man också andra beteendestörningar, funktionsstörningar eller psykisk 

funktionsnedsättning. Ofta förekommer ADHD-symtomen tillsammans med andra psykiska 

syndrom som förståndshandikapp, generella eller speciella inlärningssvårigheter som dyslexi 

eller dyskalkyli, autism, och autismliknande tillstånd som Asperger syndrom och vid Tourette 

syndrom.  

 

Orsaker 

Enligt Socialförvaltningens Forsknings- och utvecklingsenhetens rapport (FoU 2003:5), visade 

Socialstyrelsens sammanställning av forskningsläget kring ADHD som gjordes 2002, att det 

fanns vetenskapligt underlag för att säga att ett flertal faktorer kunde öka risken för ADHD. Det 

råder stor enighet om att både arv- och miljöfaktorer är viktiga för hur symtomen kommer till 

uttryck vid ADHD, och att biologiska faktorer och miljö är starkt sammankopplade. Det fanns 

mycket starka belägg för att uppkomsten av ADHD påverkas av genetiska faktorer. Det rör sig 

sannolikt om ett arv som hänger samman med flera olika gener. Ogynnsamma förhållanden i 

samband med graviditet och förlossning har också visat sig kunna öka förekomsten av 

beteendestörningar hos barn. 

Enligt en artikel i Dagens Nyheter skriven av Anna Bratt (2009) har den amerikanske forskaren 

Nora D Volkow och hennes kollegor fått bekräftat att personer med ADHD har ett annorlunda 

belöningssystem i hjärnan än andra personer. Rubriken var: Fynd löser gåtan ADHD!  Läser 

man i artikeln i Journal of the American Medical Association, Volkow, Nora, D m.fl.(2009) 

som ovanstående artikel åsyftar, uttrycks det inte att gåtan faktiskt är löst, utan på grund av att 

man inte hade mätt belöningskänsligheten så kunde man bara sluta sig till att försvagningen i 

detta system kunde vara orsaken till att personer med ADHD har så låg motivation för tråkiga, 

svåra eller monotona uppgifter. Man kunde även se preliminära bevis för att eventuellt 

Hypotalamus var påverkat. (Hypotalamus kontrollerar livsviktiga autonoma funktioner såsom 

ämnesomsättning, hunger och törst, vätskebalans, blodtryck, kroppstemperatur, fortplantning, 

sömn–vakenhet och den biologiska klockan.) 

Forskare har misstänkt länge att personer med ADHD har en obalans i hjärnan av ämnet 

dopamin. Nu har man för första gången i denna studie på människor kunnat visa att personer 

med ADHD har ett lägre flöde av signalämnet dopamin i två områden i mitten av hjärnan. Just 

de områdena är hjärnans centrum för belöningssystem, som styr motivationen till att göra saker. 

Dopamin har till uppgift att förmedla signaler mellan cellerna i belöningssystemet. Aktiviteten i 

belöningssystemet studerades hos 53 vuxna personer med ADHD med en så kallad PET-

kamera. Resultatet jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 44 personer utan ADHD. Då 
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såg de att dopaminaktiviteten var lägre hos dem med ADHD. Hos de personer utan ADHD steg 

flödet till en toppnivå som varade en stund, när de fick ett nytt intryck från omgivningen. Hos 

personerna med ADHD steg dopamin nivån också, men den minskade snabbt när personen 

nåddes av ett nytt intryck. Belöningssystemet reagerar alltså snabbare på nya intryck hos en 

person med ADHD. Eftersom en lägre förekomst av vissa receptorer i detta område av hjärnan 

också har kunnat knytas till en större risk för drogmissbruk, kan det betyda att personer med 

ADHD löper större risk för att börja använda droger . I framtiden kanske en diagnos kan ställas 

med hjälp av en PET-kamera eller liknande? Då kanske ADHD går att diagnostisera rent 

biologiskt? I dag däremot ställs diagnosen av läkare och neuropsykiatriker. 

2.2 Diagnos 

En diagnos är ju ett egentligen ett samlingsnamn på olika svårigheter som beskrivits ovan. Visst 

är det viktigt att sätta namn på problemet, men Lisbeth Iglum (1999) menar att när det gäller att 

ta reda på vilka åtgärder som ska sättas in är diagnoser sällan till hjälp. Det finns en risk att man 

hos ett barn med diagnos letar efter tecken och beteenden som bekräftar diagnosen i stället för 

att se barnet som en individ med fler nyanser än vad som finns i en bokstavskombination. Det 

gäller för läraren att se diagnosen som ett komplement till pedagogiken och det praktiska arbetet 

med eleverna.  

Björn Kadesjö (2007) menar att en diagnos även kan vara en fördel genom att den ger barnen en 

tillhörighet till en grupp barn med likartade problem. Även föräldrarna kan känna stöd i att 

komma i kontakt med andra föräldrar till barn i liknande situation. Moment som enligt honom 

brukar ingå i en utredning är: 

 En läkarundersökning där man undersöker om barnet har något sjukdomstillstånd, eller 

andra neurologiska avvikelser som även dessa bidrar till svårigheterna. 

 En psykolog bedömer barnets intellektuella nivå. 

 Grov- och finmotorisk bedömning.   

 En värdering av barnets inlärningsförmåga och även läsutveckling. 

Förutom dessa undersökningar skall det även ingå en värdering av andra neuropsykiatriska 

svårigheter eller mer specifika inlärningssvårigheter. (a.a.) 

 

I Sverige använder man sig av en diagnosmanual som från början är amerikansk: Diagnostic 

and Statistical manual of Mental disorders(DSM). Denna har ändrats flera gånger och har nu 

nummer fyra. Därför har den fått namnet DSM-IV. 

 

DSM-IV  

. 

DSM-diagnosen utgår från en uppräkning av korta beskrivningar av beteenden som är extra 

vanliga vid ADHD. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att en diagnos ska kunna sättas 

med stöd av DSM-IV: 

1. Minst 6 av symtomen ska föreligga (minst 6 symtom för ouppmärksamhet, och minst 6 

symtom för hyperaktivitet). 

2. Symtomen ska ha funnits i minst 6 månader (till den grad att de klart stör barnets 

anpassning, och är oförenliga med utvecklingsnivån) 

3. Symtomen ska finnas i minst 2 miljöer (hem, skola, fritids m.m.). 

4. En del av symtomen ska ha debuterat före 7 års ålder. 
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5. Det måste finnas klara belägg för funktionsnedsättning socialt, i arbetet eller i studier. 

6. Symtomen får inte enbart förekomma i samband med någon genomgripande störning i 

utvecklingen (schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom). 

7. Symtomen får inte förklaras bättre med någon annan psykisk störning (t.ex. 

förstämningssyndrom, ångestsyndrom eller personlighetsstörning). 

 

Denna diagnostisering sker av en neuropsykiater. 

 

ICD-10 

Världshälsoorganisationen (WHO) använder sig av en egen diagnosmanual, International 

Classification of Diseases (ICD) Den nuvarande upplagan är den tionde i ordningen därför har 

den nr 10. I den manualen kallas ADHD för hyperkinetisk störning. Diagnoskriterierna är i det 

närmaste identiska med kriterierna för ADHD men för att få diagnosen hyperkinetisk störning i 

ICD-10 måste man uppfylla både kriteriet uppmärksamhetsbrist och kriteriet hyperaktivitet. I 

DSM-IV räcker det ju med att uppfylla det ena eller det andra. De länder som använder sig av 

ICD-10 som diagnosmanual får alltså ett lägre antal personer som uppfyller kriterierna för att få 

en diagnos. 

 

Diagnos för flickor 

Enligt Nadau, Littman och Quinn (1999) ser svårigheterna ofta annorlunda ut för flickor och det 

är i stort sett bara de flickor med utåtagerat beteende som uppmärksammas. De menar att så 

länge vi tillämpar de gällande diagnostiska kriterierna i DSM-IV kommer många flickor med 

ADHD bli förbisedda. För många flickor med ADHD förvärras symtomen i puberteten, och det 

kanske är först då som symtomen märks. Eftersom det är så, måste man ifrågasätta dessa 

kriterier där det står att symtomdebuten måste ha ägt rum före sju års ålder. 

Vi bör hålla utkik efter flickor som: 

 Pratar tvångsmässigt. 

 Har svårigheter med att följa instruktioner. 

 Alltid verkar fråga någon kamrat om vad som ska göras. 

 Som aldrig verkar bli klara med sina uppgifter trots att de sitter tysta. 

 Har det mycket stökigare i bänken eller skåpet än sina kamrater. 

 Ofta glömmer läxböcker och viktiga lappar. 

 Ofta har glömt att ta fram eller med det material som behövs på lektionerna. 

 Inte kan svara om de får frågan trots att det ser ut som om de följer med. 

 Verkar ha problem med den auditiva bearbetningen. 

 Verkar ha expressiva språkproblem. 

 Reagerar långsamt. 

 Har en tendens att arbeta väldigt långsamt. 

 

2.3 Skolsituationen  

Vi i skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. FN:s barnkonvention artikel 29 handlar om vad skolans undervisning 

skall syfta till: nämligen att utveckla barnets fulla möjligheter vad det gäller personlighet, anlag, 

fysisk samt psykisk förmåga. Jämlikhet och rättvisa är inte detsamma som lika för alla. Det 
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betyder att elever i behov av särskilt stöd ska ha samma rätt som elever utan svårigheter att 

utnyttja sin inlärningspotential. 

 

 

Vad behöver vi i skolans värld alltså tänka på i undervisningen när det gäller dessa barn? 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står det:   

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

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

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling… 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov …. 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen . Därför kan aldrig undervisningen utformas lika för alla.(Lpo94, s.6) 

 

Kadesjö (2007)menar att det viktigaste för oss vuxna omkring barnet är att försöka förstå 

barnets speciella svårigheter och ta reda på vad som är möjligt för barnet att överhuvudtaget 

klara av. Då kan man istället för att tjata och kritisera, uppmuntra och ge beröm. Det gäller att 

analysera och reflektera så att vi får insikter och förståelse. När vi har fått förståelse är det 

lättare att handla och att agera. 

 Birgitta Andersson (2001) beskriver hur vi genom att ställa oss frågor om vad vi ser och vad vi 

hör kan bilda oss en uppfattning om barnet. När vi observerar barnet gäller det att få svar på så 

många frågor som möjligt: 

 När och hur uppstår situationen? 

 Var? 

 Hur börjar och hur slutar den? Hur lång tid och hur ofta? 

 Vem/vilka är inblandade 

 Vad händer? 

 Vilken är orsaken? 

När vi ställer oss de här frågorna får vi lättare en uppfattning om vid vilka situationer 

svårigheterna framkommer. Förekommer de här situationerna vid en speciell tid? Förekommer 

det oftare tillsammans med någon speciell person? 

Hon beskriver vidare hur man kan använda sig av ett förtryckt protokoll med tidpunkter och 

beteenden som brukar förekomma.  

Sedan fyller man i rutorna med korta ord och symboler som man själv kan tolka. Det skulle 

kunna vara de här symbolerna: 

+++ mycket bra ++ bra + ganska bra  

--- mycket dåligt -- dåligt - ganska dåligt .  

Du gör ett eget som passar dig och det barn som du observerar. Tillsammans med 

symbolerna kan man lägga till korta ord om vad som händer. På det här sättet kan man 

ringa in var problemen uppstår och varför, så att man kan göra annorlunda nästa gång, eller 

kanske så att man kan ligga steget före i en situation där man vet att det brukar bli problem. 

Detta är viktigt för att inte barnet ska behöva misslyckas gång på gång. 
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Bemötande 

Enligt Kadesjö (2007) är relationen till läraren kanske det som betyder mest för hur ett 

barn trivs i skolan. Att skapa en god relation till eleven är mycket viktigt. Om man behåller 

sitt lugn för det mesta så är det inte lika skadligt för relationen och barnets självkänsla om 

man någon gång tappar humör eller fattning. Huvudsaken är att de känner att de möts av en 

person som försöker förstå. Om barnet upplever att dess tankar och upplevelser betyder 

något så känner det sig värdefullt, och det betyder mycket för självförtroendet. Man måste 

inse att barnets beteende beror på en oförmåga och inte på att det är elakt och vill förstöra. 

Han menar också att det är viktigt att sätta gränser. Detta innebär även att ställa krav på 

barnet utifrån dess förmåga. Om man vet vilka svårigheterna är kan man ge uppgifter och 

ställa rimliga krav. Det gäller att hålla fast vid de krav man ställt. Man visar med ord, 

kroppshållning och andra uttryckssätt att man menar allvar, och om så krävs kanske till och 

med lyfter tillbaka barnet till rätt plats. Hot, bestraffningar och skäll hjälper inte, lyhörd 

bestämdhet och tålamod däremot hjälper. När barnet sedan får känna att det som från 

början varit så motigt faktiskt gick att klara, så växer självförtroendet. (a.a.)  

 

Skolmiljöns betydelse 

Socialstyrelsen (2002) talar om hur viktigt det är med en skolmiljö som anpassats till 

barnets förutsättningar. Annars finns det risk för en förstärkt problematik. 

Enligt Kadesjö (2007) bör man ställa sig frågor som: Vad i miljön skapar splittring? Vad 

ökar koncentrationen? Barnets placering i klassrummet är viktig. Samtliga författare 

beskriver att det är väldigt viktigt att barnet har samma plats, men uppgifterna om exakt 

placering varierar. Det som kan fungera bra är att ha barnet placerat nära sig, så att man 

kan ha ögonkontakt med barnet vid behov.(a.a.) 

Själva miljön ska enligt Iglum (1999) vara så enkel som möjligt så att inte eleven 

bombarderas med alltför många eller starka intryck. Det betyder alltså att vi även måste 

tänka på att inte sätta upp för många teckningar eller andra störande saker på väggarna. 

Trånga kapprum och omklädningsrum kan innebära stora påfrestningar för dessa barn då 

deras förmåga att överse med knuffar från kamrater sätts på svåra prov. 

Den viktigaste miljön är enligt Kadesjö (2007) den psykiska miljön. Det är viktigt att skapa 

en god atmosfär inne i klassrummet. Det är det avgörande för alla barns 

koncentrationsförmåga. En inlärningsvänlig atmosfär präglas av att eleverna: 

 Känner att de är accepterade och omtyckta 

 Vet vad som är tillåtet och varför man sätter gränser 

  Blir bemötta med tolerans, förståelse, intresse och respekt 

 Blir uppmuntrade, och får beröm och erkännanden 

 Får hjälp med sina svårigheter 

 Vågar pröva nya idéer 

 Känner sig värdefulla 
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För ett inlärningsvänligt klimat i klassrummet krävs att läraren har en förmåga att skapa 

trygghet och acceptans. 

Samspel 

Om barnet har stora problem att samspela med sina kamrater måste man hjälpa barnet att 

bättre klara av sådana situationer.  

Det är också viktigt att kamraterna blir medvetna om barnets svårigheter för att skapa en 

acceptans, vilket kan vara nog så krävande då barnet många gånger beter sig på ett allt 

annat än acceptabelt vis. Iglum (1999) beskriver hur viktigt det är med skolkamraternas 

attityder. Det gäller enligt henne att vara öppen och informera de andra eleverna om 

elevens svårigheter. Man kan använda sig av olika metoder. Om eleven själv klarar av att 

delta kan det vara en bra idé att denne själv berättar om sina svårigheter. Det kan också ske 

med hjälp av läraren, att läraren och eleven hjälps åt, eller kanske eleven väljer att bara 

vara med eller att avstå från att vara med då läraren informerar de övriga eleverna. Vilken 

variant man än använder sig av är det naturligtvis nödvändigt med både elevens och 

föräldrarnas tillåtelse. Om det finns en öppenhet med elevens svårigheter blir det lättare för 

de andra eleverna att visa en större tolerans. Det som kanske är det viktigaste för den 

övriga klassen i umgänget med dessa elever är att de vuxna är goda förebilder och med sitt 

sätt visar att de själva accepterar och förstår dessa elever och deras svårigheter. (a.a.) 

Det finns under en skoldag många situationer som barnet har stora svårigheter att klara av. 

Att bara ta sig ut på rast (eller tillbaka från en rast)kan vara en situation som skapar många 

konflikter. Överblicken är dålig, kanske eleverna trängs för att komma in och ut. Det är 

många saker att hålla reda på. Kanske eleven är osäker på vad som kommer att hända 

under och efter rasten. Någon kanske trängs eller knuffas eller säger något som får eleven 

med kort stubin att tända till. Om man då tänker att eleven kanske har fem rasttillfällen per 

dag, innebär endast det där med rast att man kanske bara under dessa har 25 konflikter! Till 

det kommer ju alla andra tillfällen där eleven lätt hamnar i konflikt med sina kamrater eller 

med vuxna. För att bidra till att eleverna upplever skoldagen positivt bör man titta på hur 

man kan minska antalet potentiella konflikter.(a.a.) 

Har barnet väldigt svårt att se situationer som uppkommit kan det vara bra att använda sig 

av Sociala berättelser eller seriesamtal, som Andersson (2001) beskriver i sin bok. Genom 

att skriva enkla berättelser eller rita serier med streckgubbar kan man visa barnet hur 

situationen blev och sedan beskriva hur den hade kunnat se ut istället.  

 

Hjälp i skolarbetet 

Iglum (1999) talar om nödvändigheten för dessa elever att få hjälp att organisera sitt arbete. 

Man måste hjälpa dem så att de förstår vikten av att formulera en strategi vid genomförandet av 

uppgifter. De behöver hjälp att hitta en bra studieteknik som fungerar. De behöver också ha sina 

uppgifter uppdelade i portioner, så att de inte får alla uppgifter på en gång, vilket av dessa elever 

kan uppfattas som mycket stressande då de oftast har problem med att uppfatta hur lång tid 

saker och ting tar. Att få en hel sida framför sig med uppgifter kan för dem upplevas som 

väldigt frustrerande.  
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Socialstyrelsen (2002) beskriver på liknande sätt att det är viktigt att läraren strukturerar det som 

barnet skall lära sig genom överblickbara delmål som är möjliga för barnet att klara och för 

läraren att berömma. Regler och instruktioner som är svårt för barnet att klara av och att hålla i 

huvudet bör synliggöras med signaler eller minneslappar. 

 

Wirkberg (2002) ger i sin bok handfasta råd hur man efter att man observerat elevens förmåga 

att arbeta, kan dela upp arbetspass efter hur lång tid som eleven orkar arbeta koncentrerat. Om 

man ser att en elev orkar arbeta i 15 min ibland och kanske 25 min ibland, så ska man utgå från 

den kortare tiden när man planerar arbetspassen. Sedan får eleven ett individuellt schema där det 

står antal uppgifter som eleven ska utföra. Därefter läggs det in en rörelsepaus på ca 5min. Till 

detta lägger man ett förstärkningssystem där man är säker på att barnet kommer att få positiva 

förstärkningar. Sedan har man kommit överens med barnet om saker som är roliga. För varje 

avklarat arbetspass får man då ex.vis 2 min till någon rolig aktivitet i slutet av dagen. Det kan 

betyda att det blir 30 min av någon rolig aktivitet i slutet av dagen.      

 

Gisterå, Elsy-May & Lavsund (2001) har sammanfattat användningen av IT för barn med 

ADHD/DAMP. De skickade ut enkäter till barnhabiliteringar, till ett antal resurspersoner 

inom skolan samt genomförde intervjuer med lärare och andra personer som kunde tänkas 

ha erfarenhet av barn med DAMP/ADHD och närliggande funktionshinder. Många av 

svaren visade att en stor del av dessa elever blir hjälpta av att använda sig av datorer i 

skolarbetet. Resultat av datoranvändningen som kunde märkas var: 

 Förmågan att skriva ökar 

 Motivationen ökar 

 Koncentrationen och uthålligheten ökar 

 Datorn hjälper till att ge struktur 

 Självbilden stärks 

 Datorn talar till alla sinnen 

 Kan ge tillfälle till samspel med vuxna 

 Träning av basfärdigheter kan bli mer varierad och lustfylld 

 

I en avslutande diskussion sammanfattade författarna att om IT och dess möjligheter ska 

kunna utnyttjas på ett optimalt sätt måste personalen ha tillräcklig kompetens. 

 

I rapport nummer fem från socialförvaltningen (FoU, 2003) beskrevs hur lärare till elever 

med ADHD i en studie fick arbeta med ett behandlingsprogram med poängsystem. 

Behandlingen genomfördes genom att lärarna fick beteendekonsultation. Ett viktigt 

innehåll i behandlingsprogrammet var modifiering av lärarnas tillsägelser och uppmuntran. 

Man utgick från en modifierad variant av KOMET-metoden. Komet är ett 

utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare. Det är en förkortning för 

KOmmunikationsMETod, och bygger på att lära de vuxna ett bättre sätt att kommunicera 

med barnet. Idén handlar om att de vuxna måste ändra sitt beteende för att minska 
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problemen. Det innehåller tre delar som handlar om konfliktslösning, samarbete och 

belöningssystem. I det här projektet använde man sig av den modifierade varianten som 

bygger på den tredje delen, man kallade den för adam-manualen (ADAM är en förkortning 

av ADHD/DAMP ). Läraren skall enligt denna metod lägga upp belöningssystem för dessa 

elever tillsammans med deras föräldrar. 

Sten Levander & Kirsten Rasmussens ord sammanfattar ganska bra det som sagts ovan: 

God begåvning och bra lärare/skolmiljö kan skydda mot skolmisslyckanden. Saknas dessa 

skyddsfaktorer (dåligt fungerande familj med mycket konflikter, svag begåvning, kaotisk 

skolmiljö, lärare som gett upp) skapas onda cirklar (2007,s.63) 

Mindre grupp 

Att man placerar barnet i en mindre grupp ses många gånger som en lösning på 

skolsituationen för barn med svår ADHD. I den lilla gruppen finns färre 

störnningsmoment, samtidigt som barnet inte stör andra. I den lilla gruppen finns också 

större möjligheter till individuell planering av den pedagogiska verksamheten, med en 

anpassning till barnets förutsättningar och större möjlighet att barnet får uppleva framgång. 

Under dessa förhållanden är det också möjligt för barnet att få mer specifik träning. Den 

lilla gruppen har också nackdelar. Barn med likartade problem påverkar varandra negativt, 

och de saknar ”vanliga” barn som förebilder. Det kan också finnas en risk för en alltför låg 

ambitionsnivå vad det gäller inlärningen. (Socialstyrelsen, 2002) 

I Salamancadeklarationen står det: 

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. De integrerade skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och 

ha utrymme för både olika inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid ge alla en 

kvalitativt bra undervisning genom lämpliga kursplaner, organisatoriska ramar, pedagogiska 

metoder, resursanvändning….(s.18) 

Det betyder att det ställs stora krav på kunskap hos oss lärare för att kunna möta alla 

elevers behov i en stor grupp.  

2.4 Föräldrasamverkan  

Viktiga faktorer för elevens framgång är naturligtvis samarbetet mellan hem och skola, och en 

någorlunda gemensam uppfattning om barnet och dess sätt att fungera. För detta krävs 

regelbundna träffar mellan föräldrar och skolpersonalen. (Socialstyrelsen, 2002) 

 

I Lpo 94 står det: 

I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar… 

Och … 

Skolan ska därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling…(sid.7) 
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Inga Andersson (2004) anser att föräldrar många gånger är en dold och bortglömd resurs. I 

den praktiska verkligheten används inte enligt henne föräldrars resurser i ett konstruktivt 

samarbete. Pedagogen behöver föräldrarnas kunskap för att kunna få en kompletterande 

bild av barnet eftersom de själva bara ser en liten del av barnet. Barnet trivs och presterar 

bättre om det finns öppna kanaler mellan hemmet och skolan, och om föräldrarna får 

regelbunden information, känner sig respekterade och delaktiga. Om skolan och hemmet 

har öppen dialog och regelbunden kontakt blir också barnen mer engagerade. På så sätt får 

föräldrarna insyn i skolans verklighet, och lärarna får insyn i hemsituationen. Kontrollen 

på barnet blir starkare, ansvaret fördelas, och relationerna blir tryggare. Hon beskriver 

vidare att för att samarbetet ska kunna fungera är det viktigt att var och en är klar över sin 

egen roll och funktion. Tydliga och välavvägda roller ger trygghet och struktur. En 

ytterligare förutsättning är att alla inser att människors personliga förmågor och 

erfarenheter är tillgångar som ska utnyttjas.  

I bemötandet är det viktigt att: 

 Bli bemött med respekt 

 Bli bekräftad 

 Bli lyssnad på 

 

Hon fortsätter att tala om att respekt för andra innebär att man utgår ifrån att den andra gör 

sitt bästa, och har de bästa avsikter, och att man försöker att utan att värdera eller döma 

förstå den andres handlande. Det innebär att även om vi inte ser på saken på samma sätt så 

bjuder man in den andre och gör dem delaktiga. Att ta sig tid, att kommunicera och visa att 

den andre finns och är viktig är att bekräfta. Att lyssna innebär att man bryr sig om andra 

och engagerar sig, och att man försöker förstå den andres bild utan att tolka och döma. Att 

ställa många frågor är en bra utgångspunkt. Att lyssna är att ta in, inte ta över (a.a.). 

Föräldrar vill bli bemötta som jämlika partners i en jämbördig relation. Föräldrar och lärare 

har olika roller men lika värde (a.a.). 

Även i FN:s barnkonvention artikel 29 står det att skolan skall utveckla respekt för barnets 

föräldrar. 

I intervjuer med föräldrar till barn med olika svårigheter beskriver Andersson (2002) hur 

föräldrar ofta upplever kommunikationen med skolan som mycket negativ. Föräldrarna 

känner sig inte respekterade eller bekräftade. De har känt sig skuldbelagda och anklagade. 

De har heller inte varit delaktiga i beslut och åtgärder kring barnet. De beskriver också 

känslor av hur ensamt och tungt det känns. De upplever hur hemförhållanden, arbetet, 

umgänget och det känslomässiga välbefinnandet blir påverkat av barnets situation i skolan.  

Föräldrar kan behöva hjälp med att se hur barnet fungerar och att de med sitt bemötande 

kan förstärka barnets svårigheter. Därför kan det vara viktigt att få delta i en 

föräldrautbildning (Skolverket, 2002) 
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3 Metodval 

Eftersom jag ville ha svar på om diagnoser är viktiga för lärares pedagogiska insatser var det 

lärare som jag ville komma i kontakt med. Om jag valt att konstruera en enkät, så kunde jag nått 

ut till flera. Det skulle dessutom gå snabbare att bearbeta informationen. Nackdelarna med 

denna metod är dock att den passar sämre när man vill ha mer djupgående information om 

något. Dessutom kanske jag inte skulle få tillräckligt många som var intresserade av att svara. 

Jag bestämde mig för att använda mig av kvalitativa intervjuer (Widerberg, 2002) eftersom man 

då använder sig av det direkta mötet mellan forskare och intervjuperson. Jag ville få ut mesta 

möjliga information, vilket jag bedömde skulle lyckas bäst vid ett personligt samtal mellan mig 

och lärarna ifråga.  

Då jag förarbetat genom att sätta mig in i vad ADHD innebär, hur man arbetar bäst med dessa 

barn, samt även hur viktigt det är med föräldrakontakten, kände jag mig säker själv på ämnet. 

Trots att jag inte är van intervjuare, valde jag att genomföra samtalen med hjälp av en 

intervjuguide med öppna frågor (Bjørndal, 2005), eftersom jag ville ha en flexibel intervjuform. 

Om man var ovan rekommenderades att välja en standardiserad intervju med öppna frågor, där 

man har ett fast antal frågor som ska besvaras i ordningsföljd, men jag tyckte att det kändes 

bättre att inte vara tvungen att ta frågorna i ordning, utan där de passade in, eftersom jag ville få 

en så detaljerad bild som möjligt. 

Jag använde mig av en diktafon under intervjun så att jag skulle kunna ägna informanterna i 

intervjun hela min uppmärksamhet, och för att kunna känna mig friare. Det är både lätt att gå 

miste om någon viktig detalj när man skriver ner svaren, och det blir störande för dialogen(a.a.). 

Jag kan inte stenografera, så då kan det ibland bli svårt att få med allting och att tyda vad man 

skrivit när man läser igenom det efteråt. Man får heller inte med nyanserna, vilket är fallet när 

man spelar in samtalet. Visserligen är det enormt tidskrävande att efterarbeta dessa, men jag 

bedömde det som att det skulle vara värt det. Efter intervjuerna gjorde jag en utskrift av dessa. 

När man gör dessa utskrifter kan man även analysera i vilken grad man själv påverkat 

intervjupersonens berättelse. Man ser även hur man själv fungerar som intervjuare (Widerberg, 

2002) . 

 

3.1 Analysarbete 

När datainsamlingsfasen är avklarad måste man enligt Backman (2008) organisera och 

systematisera materialet. Analysen innebär enligt honom att data ges en tolkningsbar form så att 

utfallet kan relateras till den ursprungliga problemställningen. Under analysen valde jag därför 

ut mina teman. Efter hand som analysen fortskred kunde jag utvidga eller slå ihop en del av 

dessa teman. Till slut arbetade jag utifrån dessa teman: svårigheter, stöd och hjälp, föräldrarnas 

roll, kunskap hos läraren, samt vilken skillnad gör diagnosen. 

Sedan tolkade jag det insamlade materialet utifrån vad de olika personerna berättat om dessa 

teman. 
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3.2 Urval  

Eftersom jag redan hade en etablerad kontakt med en skola, valde jag att gå runt personligen till 

lärare på skolan och fråga om de haft någon elev både före och efter en ADHD-diagnos. Vid 

detta tillfälle gav jag dem mitt missivbrev, samt delade ut frågorna som det ungefär skulle 

handla om, så att de hade chans att hinna förbereda sig innan om de skulle behöva det. Vi 

bokade in tid för intervjun och kom överens om var vi kunde sitta. Jag fick tag på sju personer 

som ville ställa upp, varav den ena nu har funktion som specialpedagog på skolan. En lärare 

arbetar med elever i årskurserna 4-6, två av lärarna har arbetat fån årskurs 1 till och med årskurs 

6. En lärare arbetar i årskurs 1-3. Naturligtvis hade det varit intressant att jämföra två kommuner 

med varandra, för att se om det finns skillnader. Jag hade hört talas om att det i en annan 

kommun arbetades med att barn som fått en diagnos hade en kontaktperson som förde barnets 

talan gentemot exempelvis skolan. Denna kontaktperson ordnade med föreläsningar för 

föräldrarna och personalen och såg till att personalen vid behov också fick handledning. Skulle 

detta ha gjort någon skillnad i lärarnas upplevelser? Jag valde dock bort detta alternativ på 

grund av tidspressen. 

Dessutom bedömde jag det som att det nog är lättare att komma i kontakt med personer om man 

redan är lite bekant med lokaler och personerna på plats.  

3.3 Genomförande  

Jag genomförde intervjuerna på de platser i skolan som lärarna själva valt. När man väljer att 

göra intervjuerna i informanternas egen miljö kan det ge helhetsintryck, information och 

upplevelser som kan innebära värdefull bakgrund för intervjuerna. Det som kan vara en nackdel, 

kan vara om man genomför intervjun mellan två arbetspass eller liknande, så att det blir 

tidspress, Widerberg (2002).  

 

Vid de flesta intervjuerna placerade jag mig lite snett mittemot intervjupersonerna eftersom det 

kan vara tröttsamt att hela tiden titta på varandra (a.a.). Vid någon intervju var bordet placerat så 

att det inte passade att placera sig snett mittemot, men det fungerade ändå bra. Under alla samtal 

utom ett satt vi i respektive lärares rum. Då kunde vi sitta ostörda under den tid som vi behövde 

för att kunna genomföra dessa. Under en intervju var det någon som kom in i rummet för att 

hämta en sak, men störningen blev inte så stor. 

 

Den andra intervjun som jag hade bokat in med en lärare fick vi ställa in då hon i efterhand kom 

på att eleven under den tid som hon haft denne, inte fick någon diagnos.  

 

Vid den tredje intervjun tog batteriet i diktafonen slut ungefär när halva tiden gått, utan att jag 

uppmärksammade detta, så där fick jag försöka att i efterhand komma ihåg vad vi pratat om. 

När jag sedan uppmärksammade att diktafonen var avstängd försökte jag att skriva ned resten av 

intervjun. Det var väldigt svårt att komma ihåg allting i efterhand, men jag kom ändå ihåg 

ungefär vad som förmedlats, så jag upplevde det ändå som värdefullt. Den läraren hade arbetat i 

över trettio år så hon hade hunnit uppleva ganska många elever med svårigheter, trots att det på 

den tiden inte hette ADHD. 
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Den fjärde intervjun kändes mycket avslappnad och lugn trots att det var mellan två 

lektionspass. Jag kände mig dessutom allt bekvämare i min roll som intervjuare, och 

informanten var mycket positiv för att inte säga entusiastisk till att bli intervjuad. Detta bidrog 

naturligtvis också på ett positivt sätt till att innehållet i intervjun blev så rikligt! 

 

Den femte intervjun som jag genomförde skulle vi genomföra i ett personalrum mellan två 

lektionspass. Det kom folk vid flera tillfällen och det kändes dessutom väldigt pressande med 

tiden. Jag upplevde det som enormt stressande och det kändes också väldigt svårt att fokusera 

helt när det kom in nya störningsmoment vid flertalet tillfällen. 

 

Den sjätte intervjun som jag skulle genomföra blev inställd vid två tillfällen. Första gången blev 

läraren själv sjuk och vid det andra tillfället ställde jag själv in på grund av min egen 

arbetssituation. Sedan fanns ingen tid för denna, så trots att jag upplevde det som värdefullt för 

min undersökning var jag tvungen att endast använda mig av de fem intervjuer som jag faktiskt 

lyckats genomföra. 

 

Det betyder att av de sju intervjuer som jag från början bokat in blev det bara fem genomförda. 

 

När jag under utskrifterna sedan lyssnade till varje intervju upplevde jag att jag i den första 

intervjun hade mycket svårare att vänta in svaret innan jag själv fyllde i med en ny fråga eller ett 

påstående. Jag upplevde också att det fanns saker som jag efteråt hade kunnat ställa följdfrågor 

på men som jag inte gjorde. Under själva intervjusituationen upplevde jag att jag följde med i 

sammanhanget och att jag följde upp med frågor där det behövdes, men när jag sedan lyssnade 

på intervjun igen så tycker jag att jag kunde ha vinklat vissa frågor på ett annat sätt. Vid den 

sista intervjun var det väldigt svårt att inte ställa ledande frågor. Där upplevde jag inte heller att 

mina frågor genererade fler frågor på ett naturligt sätt. 

 

På det hela taget kändes det dock som om lärarna gärna ville dela med sig av sina erfarenheter 

trots att flera av dessa låg flera år tillbaka i tiden, och att även de upplevde samtalet som något 

positivt. 

3.4 Forskningsetiska överväganden  

Enligt vetenskapsrådets dokument ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskapligforskning” (2002) skall ställa fyra krav på all forskning för att skydda 

deltagarna i undersökningen. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. 

 

Jag informerade uppgiftslämnarna om att de deltar frivilligt i min undersökning, och att de om 

så önskas, kan avbryta sin medverkan. Jag berättade även om varför jag gjorde denna 

undersökning och att de har möjlighet att godkänna det som är skrivet före publicering 

(informationskravet och samtyckeskravet). 

 

Vidare informerade jag om att allt material kommer att förstöras när undersökningen är slut, 

samt att alla som deltar är anonyma och att ingen information i detta arbete kommer att kunna 

relateras till någon individ eller till skolan (konfidentialitetskravet). 
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Nyttjandekravet innebär att insamlat material bara får användas för forskningsändamålet. Även 

detta krav är uppfyllt, då jag inte ämnar använda materialet till något annat än detta arbete. 

  

4 Resultat  

Här nedan redovisas de resultat som intervjuerna med lärarna gav. Temana har jag valt ut utifrån 

syftet med min studie, samt utifrån hur jag tolkat materialet. Dessa teman är: svårigheter, stöd 

och hjälp, föräldrarnas roll, kunskap hos läraren, samt vilken skillnad gör diagnosen. 

4.1 Svårigheter  

Under intervjuerna har lärarna beskrivit svårigheter som de själva upplevde med att ha dessa 

elever i klassen, samt elevernas svårigheter. När det gäller svårigheter som lärarna upplevde 

talade de ofta om den stress de kände när de ensamma skulle handskas med uppkomna 

situationer i klassrummet. En lärare beskrev det så här: 

Då kändes det verkligen att man byggde upp liksom en stressnivå i kroppen, som inte var 

normal alltså! 

Samtliga lärare, upplevde att det varit svårt att ha en elev med ADHD ensam i klassrummet.   

 

Nästan alla talade om att svårigheter hos barn med ADHD kan se så olika ut hos olika barn, 

även om de har samma diagnos. En lärare som hade två elever i samma klass med ADHD, 

beskriver hur den ena eleven hade svårigheter med att klara av att arbeta längre stunder, men 

som däremot inte hade några problem med att delta i rastverksamheter. Den andra eleven hade 

dock inga svårigheter att koncentrera sig under lektionerna, men han behövde någon som hela 

tiden hjälpte honom på rasterna för att han absolut inte kunde klara av att förstå och hålla sig till 

regler under dessa. 

Det blev störst problem för elever som förutom sina koncentrationssvårigheter, dessutom hade 

problem med inlärningen. Flera av dessa elever beskrivs som trötta. Så här säger en av lärarna 

om sin elev:  

… Och han var extremt trött, han sov otroligt … han kunde bara komma hem och somna, så 

han var otroligt trött… 

Andra beskriver hur eleverna blev ledsna och uppgivna. Det kunde låta så här:  

Alltså problemet var uppgivenhet. Att han kände att han inte hängde med … han ville nog, 

men han kände att han inte klarade och så blev han alldeles uppgiven! Han blev så olycklig! 

Däremot beskrevs inte vad som gjordes åt saken. 
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4.2 Stöd och hjälp  

För eleven 

Samtliga lärare talade om att en elevassistent behövs i klassrummet för att hjälpa eleven. Som 

en av lärarna uttryckte det: 

 Den eleven som har haft assistent har haft glädje och nytta av det självklart! Dels bara 

ryggradsmässigt och skolmässigt, men också socialt. För att oftast slår man sig ut ifrån en 

gemenskap å e väldigt ensam, men då har man i alla fall den där assistenten…. 

De flesta pratade också om att dessa assistenter var nödvändiga för att hjälpa eleven i 

klassrummet eller vid behov kunna ta ut eleven ur klassrummet. Stödpersonen kunde även 

användas som länk till föräldrarna och att hjälpa eleven att få med sig läxorna hem. 

Flera beskrev också att eleven fått hjälp hos speciallärare. Det gällde de elever som förutom sina 

övriga svårigheter också hade problem med inlärningen. De flesta av lärarna beskrev på olika 

sätt hur viktigt det var särskilt för dessa elever, med struktur och tydliga instruktioner. Någon 

tydlig beskrivning av hur denna struktur kunde se ut gav de dock inte. Vidare beskrev de även 

hur viktigt det var med bekräftelse. En del använde sig med framgång av olika former av 

belöningar. En lärare berättade: 

… det funkade väldigt bra om han visste att det fanns ett poängsystem. Fem minuter vid 

datorn, eller jobba in till att få gå ut lite extratid, eller få springa runt skolhuset eller 

nånting... 

Nästan alla var medvetna om att elever med ADHD arbetar bättre framför en dator, men menade 

att det inte fanns mer än en dator i klassrummet. Endast i de fall där eleverna tillbringade tid i en 

mindre grupp använde de sig av datorer. I ett fall fick eleven strax innan slutet av år.6 möjlighet 

att träna med ett specialprogram som skulle träna upp arbetsminnet. Programmet heter ROBO 

MEMO, och kostar mycket pengar. Eleven tränade på detta hemma samt i viss utsträckning med 

specialläraren. Detta program fick han för att han skulle ha möjlighet att träna under sommaren 

före skolbyte i årskurs 7 då han fick plats i en liten grupp i en närliggande skola. 

Två av lärarna beskrev hur de delat upp arbetet i kortare pass med en paus emellan. Pausen 

kunde bestå av något avkopplande eller roligt, som oftast blev framför datorn.  

 

Den läraren som idag är specialpedagog talade även om vikten av att ge eleverna tid. Vidare 

talade hon om att ställa tydliga, men inte onödiga krav:  

Vill de börja längst ned på en sida i en mattebok, och det inte har nån betydelse, så ska jag 

inte av princip säga att du ska börja där och från höger till vänster. Så jag måste välja mina 

strider … på nåt sätt tillåtande arbetssätt inom strukturerade ramar. 

För läraren 

Förutom att få hjälp i klassrummet kände alla ett stort behov av att ha någon att tala med om 

eleven. 

En annan lärare fick regelbunden planeringstid tillsammans med specialläraren en timma i 

veckan. Den läraren som arbetat i en resurskola berättade att de fick handledning varannan 

vecka hela arbetslaget. De hade dessutom utvärdering av veckan varje fredag. Om denna 

utvärdering berättar läraren: 
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Vi hade elevfri, barnfri tid tillsammans, så det var inte planeringstid utan det var avrundning 

av veckan! Å det var jätteskönt, för hade det hänt nåt … att bara få prata av sig det! 

Flera pratade om att de fått handledning. En lärare uttryckte det så här:  

BUP var mitt andra hem!  

Alla kände att de behövde handledning och samtalspartners för att orka med.  

Flera beskriver hur viktigt det var att få bekräftelse på att de var på rätt spår när det gällde 

arbetet med dessa elever. En av lärarna uttryckte det så här: 

Alltså det här var så svåra barn så det måste man … måste man ha nån å prata med, om 

man är på rätt väg… 

Förhållningssätt 

Några tog också upp vikten av bemötandet. Att man försökte hålla sig själv lugn. En av lärarna 

beskrev det så här:  

Bara i ens eget agerande … att sätta igång med hög röst eller att skrika … alltså egentligen är 

det allmänna kunskaper, men det blir så himla tydligt att ju lugnare och ju lågmäldare man 

lyckas hålla sig själv i en kaotisk situation eller om nån är riktigt HYPER … Desto bättre går 

det!  

En lärare beskrev också hur viktigt att det var att de vuxna runt omkring satte upp regler som 

alla höll så att det inte blev olika med olika personer. Hon beskriver det så här: 

… att man i personalgruppen verkligen tajtar ihop sig, å pratar ihop sig, … som gäller för alla 

barn men ännu viktigare här för att man vill testa vad man kan göra å sen är det nej och 

stopp hela vägen så att det inte är nån som faller ifrån för då utnyttjar man ju det! 

En annan lärare beskrev hur viktigt det är att man skapar en god relation till eleven. Det sa hon 

var förutsättningen för ett bra resultat. Hon sa: 

Det gäller liksom att verkligen hitta det dom kan, lyfta det dom kan, å samtidigt ställa krav runtomkring, 

men utan den där kontakten så är det ju svårt att börja ställa krav… 

 

Hon tyckte också att det var viktigt att inte ställa onödiga krav på eleven, och att välja sina 

strider. Det beskrev hon så här: 

… och att de har tydliga krav och att man inte ställer onödiga krav, jag menar vill de börja längst 

ner på en sida i matteboken så ska inte jag av princip säga att du ska börja där och från höger till 

vänster…. 

Struktur 

Ett annat sätt att få hjälp tyckte en lärare var att organisera det så att lärarna hjälps åt i klassen. 

De hade delat upp sig så att de hade olika ämnen i olika klasser, så att de växlade klasser mellan 

sig vissa lektioner. På det sättet upplevde den läraren att hon fick lite avlastning. Den läraren 

deltog också i en kurs av Ben Furman som hette ”Jag kan!”. Detta för att försöka hitta sätt att nå 

fram till och kunna lyfta och hjälpa eleven, genom att hitta saker han var bra på! 

 

En annan lärare beskrev att det var viktigt att vara planerad, och hur viktigt det var att tala om i 

förväg vad som skulle hända så att eleven slipper överraskningar. 

 



 

 20 

Något annat som lärarna tyckte var viktigt var att vara tydlig, och ge tydliga instruktioner. Det 

var viktigt att skriva upp på tavlan så att alla kunde följa med vad som kommer att handa 

4.3 Gruppens betydelse  

Under den första intervjun som jag gjorde berättade läraren om flera kontakter som hon haft 

med elever med ADHD. Den första eleven som hon kom i kontakt med hade ingen diagnos och 

kom från en annan skola. På försök placerades eleven i hennes klass. Hon var då ganska 

nyutbildad och hade ingen tidigare erfarenhet. Eleven stannade bara i några månader. I det fallet 

hade ju eleven ingen koppling till klassen och därför upplevde läraren att klassen inte kunde 

hjälpa honom, utan att han gick ”vid sidan av”.   

När vi pratade om huruvida hon tyckte att elever skulle vara inkluderade eller placeras i en 

mindre grupp svarade hon: 

… det här handlar om den vuxne, den vuxnes planering, och hela gruppens kapacitet att ta 

problemet, så det går inte att säga generellt vad som är bäst… 

Hon tyckte vidare att det inte skulle vara lätt att placera barn ”vid sidan om”. 

Många talade om att eleven tillbringade tid utanför klassen. Antingen så tillbringade de delar av 

dagen i en liten grupp, eller på annat sätt utanför klassrummet.  

Den läraren som arbetade i en liten grupp på en resursskola berättade:   

… den här pojken kom till den här lilla gruppen för att det funkade ju inte i den stora klassen 

på hemskolan… 

En annan lärare tyckte att det var svårt att tillgodose dessa barns behov i en stor klass inom 

den vanliga ramen. Hon trodde att det kanske skulle fungera om man har en lugn klass med 

stabila föräldrar. Om man inte kunde ordna med en stimulerande lugn miljö så vore det 

bäst med en mindre grupp. När en elevs föräldrar motsatte sig att han skulle gå i en mindre 

grupp slutade det med att han gick kvar i den stora klassen, men han nådde inte alla mål i 

årskurs sex. 

En tredje lärare beskrev den övriga klassen som mycket orolig, där det fanns två elever 

med ADHD, två elever med dyslexi, samt två elever som hade det svårt socialt. Den eleven 

som fick sin diagnos under den tiden som han gick hos henne, fick delar av sin 

undervisning utanför klassrummet i en liten grupp. Läraren tror ändå inte att idealet är att 

plocka ut ett barn som får vara vid sidan om, men att det ändå kan vara nödvändigt. Hon 

uttryckte det så här:  

… jag tror inte att det är idealet att man plockar ut ett barn som får vara lite vid sidan om, 

men det kan vara nödvändigt för jag vet inte… det skulle vara intressant att veta nu hur det 

har gått för honom … å veta hur han upplever det… å så …. 

Hon hade svårt att se att inkludering kan fungera i praktiken. Det skulle kunna vara möjligt 

om man har en bas som fungerar, och om det kanske bara är en eller möjligtvis två elever 

som har svårigheter. Annars blir det enligt läraren väldigt svårt att hantera. Hon tyckte att 

eleverna utvecklades mera om de var på ungefär samma nivå. Hon berättade om hur de 

gjort mindre grupper i engelska tillexempel. Då sa hon så här: 
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… men de tjejerna som är lite liknande … som tycker att de utvecklas mer… de kan komma fram på 

ett annat sätt än att … om de är med dem som är jättesnabba, å jättejätte… då hinner de inte säga 

nånting, de får aldrig komma fram, de vågar inte komma fram! 

Samtidigt beskrev hon en rädsla för att det skapar en känsla av utanförskap om man inte 

känner tillhörighet. Hon ville inte att de skulle hamna utanför gemenskapen, men hon 

tyckte samtidigt att det var svårt att ha eleverna inom klassen, både för att eleven behövde 

lugn och ro, men även för att det inte fungerade att ha eleven kvar i klassrummet på grund 

av bland annat raseriutbrott. 

Den läraren som vid intervjun valde att beskriva arbetet med en elev i en mindre grupp vid 

en tidigare anställning på en resursskola, talade om vilka svårigheter som kan finnas när 

man sätter ihop elever med likartade svårigheter. De har ju ofta samma svårigheter att 

fungera socialt. Hon uttryckte det så här:  

… ja alltså det är ju socialt… alltså svårt! Det blev ju bråk å så … ’ 

Fördelen i den mindre gruppen var dock att de var så många vuxna och att barnen aldrig 

var ute på rast själva, vilket hindrade många konflikter. I den nuvarande stora gruppen 

tyckte hon att det var svårt för övriga elever att förstå och förhålla sig till elever som 

behövde andra förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. De hade svårt 

att klara av att en elev fick andra förutsättningar än de. 

Under den sista intervju framkom det att den eleven fungerade bra med sina klasskamrater, 

men i övrigt framkom det ingenting om hur de övriga eleverna förhöll sig till eleven med 

svårigheter.   

4.4 Föräldrarnas roll  

De flesta lärarna beskrev att de hade en god kontakt med föräldrarna. Kommunikationen skedde 

på olika sätt med olika föräldrar. De flesta hade någon form av kontaktbok och även kontakt via 

telefonsamtal. I ett fall skedde kommunikationen med hemmet oftast genom att elevassistenten 

hade mailkontakt med föräldrarna för att upplysa om läxor och sådant som var aktuellt. I det 

fallet blev en elevassistent tillsatt först efter diagnosen. Eftersom eleven hade svårt att hålla 

ordning på alla läxor och arbeten blev det efter diagnosen möjligt för föräldrarna att hjälpa med 

läxor och annat, eftersom det inte fanns några ”kryphål” för eleven längre. Elevassistenten 

hjälpte eleven att få med sig viktiga papper och läxböcker hem, och meddelade sedan 

föräldrarna per mail exakt vilken läxan var, och när skrivningar skulle vara. Den täta kontakten 

gjorde att föräldrarna kunde strukturera upp läxläsningen hemma, vilket gjorde att eleven kunde 

följa med i undervisningen bättre.  

 

En av lärarna berättar om de första samtalen med föräldrarna där de delade med sig av sina 

erfarenheter av sonen hemma. Det gav ytterligare upplysningar till läraren. Föräldrarna ställde 

sig välvilliga till att göra en utredning. Pappan kände igen sig i sonens beteende och ville att han 

skulle utredas. Läraren sa: 

… pappan berättade också att det var lite liknande hos honom, så att han tyckte att det var 

att köra på så mycket som det går… 
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Den av lärarna som arbetat i en liten grupp upplevde att föräldrarna var glada över att eleven 

kommit till en liten grupp där man hade tät samtalskontakt. 

Samma lärare berättade också om ett annat tillfälle där man placerat två elever i en mindre 

grupp för att få arbetsro i klassrummet för de övriga eleverna. I det fallet fick man inte 

föräldrarna med sig, vilket resulterade i att också eleverna upplevde den placeringen som 

negativ. 

En annan lärare upplevde inte att föräldrakontakten fungerade så bra. Föräldrarna tyckte att 

barnet fick för mycket läxor, och läraren tyckte också att det verkade som om de inte hade så 

positiva erfarenheter av skolan själva. I det fallet klarade inte eleven alla mål i årskurs sex.  

4.5 Kunskap hos läraren  

En lärare beskriver hur hon när hon började sin lärarkarriär inte hade vare sig någon erfarenhet 

av elever med behov av särskilt stöd, eller någon särskild utbildning för detta. Mötet med en 

elev med svårigheter som försöksplacerades hos henne blev därför inte så lätt. Senare i sin 

karriär kompletterade hon sin utbildning genom att läsa om neurologiska diagnoser på 

kvartsfart, eftersom hon tyckte att detta saknades i hennes grundutbildning från lärarhögskolan. 

Hon talade vidare om att med erfarenheten och kunskapen ökade också hennes förmåga att 

urskilja svårigheter, och att se barnet bakom svårigheterna. Hon beskriver det så här:  

Erfarenheten är väl … en stor bit, men samtidigt när man får läsa den teori som finns, eller 

den kunskap som finns i böcker, så … och få bekräftelse för att så här är det och det där 

fungerar ofta o det ja, så är ju det också en styrka i att känna att … jo men jag var på rätt 

spår och det kan man behöva att känna att trots att det var så svårt , så gjorde jag ändå 

rätt…  

Två av de övriga lärarna talar om hur de fått delta i föreläsningar som gett dem kunskaper som 

de kunnat använda sig av i sitt arbete med dessa elever. 

 

 

4.6 Vilken skillnad gör diagnosen?  

De flesta lärarna tyckte att diagnosen inte tillförde så mycket nytt. De flesta hade redan 

förändrat situationen för eleven redan innan. En lärare beskriver det så här: 

Rent undervisningsmässigt tycker jag egentligen inte att det ska behöva vara någon skillnad 

… för att man ska ju ändå ge eleven den hjälp som man ser att de behöver, oavsett om de 

har en diagnos eller inte. Men vad jag ändå känt i andra situationer … det här med diagnos … 

även om det inte har varit ADHD … det är att man ändå på nåt sätt blir avslappnad i 

problemet när man fått sin diagnos … det finns områden som jag är jätteduktig på, men att 

det här är jag inte så duktig på, på grund av …  

Samma lärare uttryckte att diagnosen också påverkade familjens synsätt på barnet. 

Läraren upplevde dock en skillnad för de elever som fick diagnosen dyslexi! Det upplevde hon 

så här:  

det tror jag att samhället har riktat mycket uppmärksamhet kring dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. 

Och att skolorna på något sätt har mer krav på sig att … å sätta in åtgärder. Så att de har en rätt så att 

säga att begära att få längre skrivtid, och att ha skrivhjälpmedel och så vidare. Så där tror jag att det på 
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ett sätt är accepterat, att man ska ge hjälp, man är skyldig å ge hjälp … eh … Det finns kanske inte 

samma … samma tankegångar runt alla funktionshinder!  

 

En annan lärare menade att det inte fanns något egentligt före och efter diagnos, utan att det mer 

handlade om att diagnosen gav en förutsättning för att eleven skulle kunna få en resurs, och 

kanske också i något fall en annan skolplacering. Hon tyckte vidare att diagnosen behövdes för 

att föra elevens talan. 

 

Någon annan menade att diagnosen gjorde så att man fick en större förståelse för elevens 

svårigheter. Hon uttryckte det så här:  

… man vet hur man ska hantera å man ska ha det i tankarna så att man själv inte blir arg. 

Om han inte tittar på mig så beror det inte på att han är elak eller vill bråka med mig eller 

så, utan det är att jag förstår att det är så att han kan inte det här… 

 

I den lilla gruppen på resursskolan var det mycket som ändrats redan före diagnosen i och med 

att eleven fick komma till en mindre grupp. Enligt läraren fick de många bra råd efter 

diagnosen, men hon upplevde frustration över att det var många av råden som var svåra att 

genomföra. Hon beskrev inte närmare vilka dessa råd var. I det fallet var största vinsten för 

föräldrarna som blev ännu tryggare i sin förvissning att de gjort rätt som placerat honom i den 

lilla gruppen. 

4.7 Sammandrag  

Utifrån mina frågor till lärarna har jag fått många svar som jag också ser stämmer väl överens 

med litteraturen som jag läst. När lärarna beskriver elevernas svårigheter så beskriver de på 

olika sätt att svårigheterna yttrar sig på olika sätt för olika elever. Alla som har samma diagnos 

har inte samma svårigheter.  

Pedagogik och bemötande 

Lärarna beskriver på olika sätt hur man bäst bemöter dessa elever. De talar om miljön i 

klassrummet, vikten av struktur, förberedelse och tydlighet hos läraren. Det är dock inte många 

som beskriver hur de har gjort i det speciella fallet, men de beskriver i alla fall en medvetenhet 

om hur man bör arbeta med dessa elever. 

De talar vidare om att den pedagogiska miljön är viktig. Det de inte beskriver är hur de 

eventuellt ändrat i miljön för att passa just dessa elever. Vad det gäller skolmiljöns utformning 

finns det olika sätt att tänka och enligt de flesta författarna måste man även här se till den 

enskilda eleven. 

Struktur var något som de flesta ansåg vara mycket viktigt för dessa elever. De talade om att 

vara tydlig, och att skriva upp på tavlan hur dagen skulle se ut. Förberedelse för saker som 

skulle komma att hända för att dessa elever skulle slippa överraskningar, som ju kan vara 

väldigt svåra för dem att ta.  

Lärarna säger att det är viktigt att lära känna eleven och skapa goda relationer för att nå fram till 

dem.  

De lärare som hade erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, samt 

specialpedagogiska kunskaper beskrev mer ingående hur man bäst skulle arbeta med eleverna. 
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Där talade lärarna om vikten av att lära känna eleven, och att veta vilka metoder som brukar 

fungera. En annan viktig aspekt var att eleverna behövde, struktur i form av korta avdelade pass 

med möjlighet till kortare pauser emellan. Det talades även om hur viktigt det var att ställa krav, 

men inte onödiga krav på eleven.   

 

Socialt och känslomässigt 

Det som alla lärare var överens om var att för att lyckas i sitt arbete med de här eleverna, 

behöver man hjälp i klassrummet i form av en elevassistent. Denna assistent skulle sedan vara 

elevens ”hjälpjag” under dagen. Många hade ju förutom svårigheterna att arbeta i klassrummet 

även svårigheter socialt. De hamnade ofta utanför gemenskapen eftersom de hade svårt att följa 

regler och svårt med impulskontrollen. 

Dock talade de inte om på vilket sätt som de arbetade med det sociala för att få eleverna att 

klara sig på egen hand utan vuxna som stöd. De talade inte om hur de arbetade med 

relationerna i klassen för att få det att fungera. Förutom att eleven fick en assistent som 

kunde sätta stopp vid behov, så finns det inga beskrivningar vilken hjälp barnet fick med 

det sociala.  

Några av lärarna pratade om besvikelser hos eleven och de beskrev eleverna som ledsna, och 

uppgivna. Däremot så sa de inte hur de gjorde för att hjälpa eleven med detta 

Alla uttalade behov av att ha någon att prata med och diskutera svårigheterna med. Lärarna 

upplevde att det var mycket viktigt att få känna att även om man inte kunde klara av allting, så 

var man ändå inne på rätt spår 

Gruppen 

Ska eleven gå i en vanlig klass eller en liten grupp? Där upplevde jag att lärarna egentligen 

tyckte att det bästa för eleven var att gå kvar i den vanliga klassen, men att de ändå ansåg att det 

bästa för klassen eller för eleven var att eleven gick i en liten grupp hela, eller delar av dagar. 

De allra flesta upplevde det som mycket svårt att möta alla elevers behov. De ansåg att för att 

det överhuvudtaget ska vara möjligt för eleven att vara kvar i klassen, så måste resten av klassen 

vara mycket stabil och att inga övriga inlärningssvårigheter eller svårigheter fick finnas hos de 

andra eleverna. Om det skulle vara genomförbart skulle man också ha möjlighet att utnyttja 

intilliggande lokaler så att det skulle finnas möjlighet att vid behov ta med eleven dit. 

 

Alla var överens om att för att eleven skulle ha förutsättningar att klara av inlärningen så var det 

av yttersta vikt att samarbetet med hemmet fungerade. Där föräldrarna kunde hjälpa eleverna 

med skolarbetet i form av läxor och arbete hemma, upplevde lärarna att samarbetet var bra. När 

inte föräldrarna kunde hjälpa barnet med detta upplevdes det som att läraren inte fick något stöd 

av föräldrarna, och där lyckades inte heller en elev nå målen i årskurs sex.  

 

Ingen av lärarna tyckte att diagnosen gjorde någon större skillnad. Det som flera beskrev var 

mer av att diagnosen gav en förklaring till föräldrar, eleven själv och i viss mån till läraren. Det 

var lättare att se att eleven inte gjorde saker för att vara elak utan att det berodde på en svårighet 

av något slag.  
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5 Diskussion  

Syftet med min undersökning var att få svar på vad som händer i undervisningen och om det blir 

någon skillnad efter att en ADHD-diagnos blivit ställd. Vilka skillnader och likheter gav lärarna 

uttryck för, samt vilken roll spelade föräldrasamarbetet? Vad innebar vetskapen om en diagnos 

för lärare och elever? Undersökningsresultatet diskuteras utifrån vad som framkom vid 

intervjuerna och mot bakgrund av litteraturen jag läst. De olika områden som diskuteras är 

metod och resultat. 

5.1 Metoddiskussion 

Undersökningen gjordes utifrån ett lärarperspektiv. Jag fick svar på hur lärarna upplevde det, 

men naturligtvis hade jag fått en mer nyanserad bild om jag också tagit med elevernas och 

föräldrarnas perspektiv. Jag tycker ändå att jag fått värdefulla svar genom mina intervjuer med 

lärarna. Mina frågeställningar besvarades så syftet uppnåddes. 

 

Lärarna gavs möjlighet att ta del av intervjufrågorna före intervjuerna. Detta gjorde att lärarna 

på förhand visste vad intervjun skulle handla om och att de hade möjlighet att förbereda sig om 

de ville. En fördel med de öppna frågorna var att det gav rikliga svar, då följdfrågor lättare 

kunde ställas. Däremot upplevde jag i vissa fall vid transkriberingen att det fanns vissa saker 

som jag kunde ha forskat vidare i. Där märktes en skillnad i intervjutekniken från den första 

intervjun till den sista som jag genomförde. Att genomföra en kvalitativ intervju går lättare ju 

mer erfarenhet man har, det märkte jag tydligt. 

Om jag hade haft mera tid på mig, hade det varit intressant att kunna göra en uppföljande 

intervju för att få svar på de eventuella frågor som dök upp hos mig vid transkriberingen. 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Enligt Kärfve(2000) är i stort sett den enda vinsten med en diagnos att den ger en skuldfrihet. 

Hon anser inte att diagnosen skulle kunna hjälpa omgivningen att ingjuta självförtroende hos 

dessa barn. Hon hävdar istället att ingen egentligen vet vad som är sjukt eller friskt, normalt 

eller onormalt hos barnet. Dessutom skulle det istället leda till att barnet får undervisning på en 

lägre nivå och att detta inte gagnar självförtroendet. Ytterligare en nackdel är enligt henne den 

hjälp som erbjuds, vilken i de flesta fall innebär segregation. Hon hittade inget exempel på 

hjälpande insatser som inte innebar segregering för barnet, vilket förstör barnets utsikter att 

uppfatta sig som en i mängden. När man ser på resultatet av min studie kan jag till viss del hålla 

med henne. Några av lärarna beskrev känslor hos barnet som tyder på dåligt självförtroende, 

vilket borde betyda att diagnosen inte på något sätt hjälpt barnet att bättra på detta. Det är ju inte 

diagnosen i sig själv som ger ett självförtroende utan i så fall att man ges uppgifter som man kan 

känna att man lyckas med. Eleverna som upplevdes som olyckliga och ledsna, berodde det på 

att de inte fick uppgifter som var anpassade efter deras förmåga? Enligt både Kadesjö(2007) och 

Duvner(1997) är det viktigt att uppgifterna skall vara anpassade till elevens förmåga att lösa 
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dessa så att eleven känner att de lyckas med sina uppgifter. Kanske uppgifterna var för svåra 

eller för långa?    

 Det Kärfve (2000) säger om att hjälpinsatserna oftast innebar ett utanförskap för eleverna med 

en undervisning på en lägre nivå, kan jag ju faktiskt se att även lärarna ger uttryck för på olika 

sätt. Det talades om att eleverna gjorde andra saker utanför klassrummet, där det inte beskrevs 

på vilket sätt eleven tillgodogjorde sig kunskaper som den övriga klassen fick under den tiden. 

Det framkom inte vad dessa elever arbetade med under den tiden som de inte var med på den 

ordinarie undervisningen. Lärarna uttalade inte att det blev en undervisning på lägre nivå, men 

de talade inte om vad eleverna exakt gjorde under den tiden som de var placerade utanför 

gruppen. Kan det vara så att eleverna fick en lägre undervisningsnivå? Hur kan vi ordna 

undervisningen så att eleverna inte upplever utanförskap, inte får en lägre undervisningsnivå, 

men ändå får en undervisning efter sin förmåga? 

 

Det ska enligt Socialstyrelsen (2002) inte vara nödvändigt med en diagnos för att barnet ska få 

hjälp utan skolan måste göra en kartläggning av barnets behov av en skolsituation som 

tillrättaläggs. Det var ju även det som de flesta lärare gav uttryck för. De hade redan innan 

diagnosen försökt att se barnets behov, samt skaffat elevassistenter. I vissa fall gick eleverna 

även före diagnosen i en mindre grupp.  
Lars H Gustafsson, (2001) påpekar att vi väljer att diagnostisera det enskilda barnet och 

inte klassrummet. I stället borde vi diagnostisera skolans lärandemiljöer så att de ska 

fungera för alla barn i den aktuella gruppen. Jag undrar om lärarna funderat över hur deras 

klassrumssituationer ser/sett ut?  

Moira von Wright skriver i samma bok att vi behöver förstå personens handlingar i relation 

till aktuellt sammanhang. I ett sådant relationellt perspektiv är eleven inte ADHD, utan 

eleven har ADHD. Så här uttrycker hon det: 

… i ett relationellt perspektiv är jag inte dyslektiker/allergiker, men jag har dyslexi/allergi ett 

fenomen som framträder tydligare i vissa situationer än i andra… (2001, sid.12)  

De flesta beskriver eleverna utifrån det punktuella perspektivet. Där man tittar på 

individens förmågor och egenskaper. Hon menar att få talar utifrån det relationella 

perspektivet där man utgår från mötet mellan människor. Man ser till behoven utifrån varje 

uppkommen situation. Hon beskriver att man i det relationella perspektivet sätter en 

persons handlingar i relation till det aktuella sammanhanget. I det punktuella perspektivet 

tittar man på förmågor och egenskaper hos individen och intresserar sig endast i andra 

hand för hur dessa tar sig uttryck i handlingar. I ett relationellt perspektiv bär inte eleven 

med sig behoven från en situation till en annan utan behoven är knutna till ett 

sammanhang. Då blir behoven föränderliga och gemensamma (a.a.). 

Det unika finns inte i en person utan framträder i mötet mellan människor. Alla pratade om 

de enskilda eleverna och deras behov. I en av intervjuerna framkom det att det är svårare 

för elever med svårigheter att få rätt hjälp när klasskamrater uppträder egoistiskt och 

ifrågasättande, när klassrumsklimatet inte är stödjande. Enligt Kadesjö (2007) var ju den 

viktigaste miljön den psykiska. Det var ju enligt honom viktigt att skapa en god atmosfär 

inne i klassrummet. I intervjuerna framkom i flera fall kommentarer om att det inte var ett 

stödjande klassrumsklimat. Lärarna uttryckte inte att de arbetade för att skapa ett bra 

arbetsklimat, men kanske var det något som de arbetade mycket med? 
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I alla fall utom ett berättade lärarna att de fått elevassistenter till eleverna redan före 

diagnosen, så inte heller det var någon skillnad för lärarna med att eleven fick en diagnos. 

Det som jag upplevde som märkligt var att flera lärare sa att när det gällde elever som fått 

diagnosen dyslexi så var det mer tydligt att de hade rätt till längre skrivtid och rätt till dator 

som skrivhjälpmedel och annat som inte gällde i samma utsträckning för elever med 

ADHD, och det är ju anmärkningsvärt, då det enligt Gisterå & Lavsund (2001) hjälper 

dessa barn så mycket i skolarbetet. Hur kommer det sig att det inte även gäller för elever 

med ADHD? 

Eftersom kunskaper i specialpedagogik är viktiga för att kunna planera för en bra 

verksamhet för alla barn, vore det inte bra om denna blir en viktig del i utbildningen?  

Resultatet visade att ju mer kunskaper som lärarna hade inom området desto bättre 

förutsättningar hade de att klara av att planera för en verksamhet för barnen med ADHD. 

Kan lärarhögskolan bidra till att de lärare som tar examen i framtiden kan planera för 

verksamhet utifrån alla barns behov? Om vi ska kunna klara av att arbeta med ett 

inkluderande arbetssätt så är det viktigt att vi också ges de redskapen. Om de mindre 

undervisningsgrupperna försvinner, försvinner då även viktig kunskap hos personalen? 

Kommer inte dessa kunskaper längre att efterfrågas? Kommer kompetensen hos lärarna i 

framtiden ha ökat, så att förutsättningarna för ett inkluderande arbetssätt har blivit bättre? 

Resultatet visade på att lärarna upplevde det som viktigt att få med sig föräldrarna i arbetet 

kring barnen. Det som lärarna talade mest om var att föräldrarna hjälpte barnen med 

läxorna och att det var viktigast. I det fall där läraren inte upplevde att hon hade 

föräldrarnas stöd, fanns det en lösningsfokuserad inriktning på det samtalet? Britt-Inger 

Olsson & Kurt Olsson (2007) talar om att föräldrar som kallas till skolan för att tala om sitt 

barns svårigheter ofta hamnar i en försvarsposition, och även kan känna skam, skuld eller 

aggressivitet för att de uppfattar att skolan kritiserar deras barn. Enligt dem borde man som 

samtalsledare sträva efter att i samtalet bekräfta föräldrarna i deras försök att hitta 

lösningar eftersom detta bidrar positivt till lösningsprocessen.  

Kände föräldrarna att deras erfarenheter och förmågor var en tillgång? Kände de sig trygga och 

delaktiga? Om föräldrarna har en negativ inställning till skolan, går det att få dem att bli lite mer 

positiva? 

En av lärarna beskrev att det i ett fall tog lång tid för eleven att få en diagnos. Kanske tog det 

lång tid med diagnosen för att inte förälder och lärare var överens? Kunde en tidigare diagnos 

hjälpt eleven, eller fått läraren att förstå vilka svårigheterna var, så att denna kunnat hjälpa 

eleven bättre? 

Om man skall lyckas i sitt arbete är det alltså viktigt att vi samarbetar med föräldrarna. Om 

man arbetar med förstärkningar i form av belöningar som nämnts tidigare är det ju 

meningen att det arbetet ska göras gemensamt med föräldrarna. Det är ju i hemmet som 

belöningarna genomförs. 

I all litteratur talas det om hur viktigt det är att lärarna får handledning för att lyckas på bästa 

sätt. Att samtliga lärare gav uttryck för sitt behov av handledning stämmer ju med vad som står i 

litteraturen. Kadesjö (2007) talar om att eftersom det finns risk för att det blir ett negativt 

samspel mellan lärare och elever med stora koncentrationssvårigheter, finns det ett behov av en 

lättillgänglig samtalspartner för att man ska kunna utveckla sitt arbetssätt. Denna grupp som 

kunde tillhandahålla detta kunde enligt honom bestå av specialpedagogen, någon från 
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elevvården och någon eller några lärare som fått utbildning inom detta område. Handledningen 

skulle enligt honom ske regelbundet och inte bara då problemen kändes stora. Oavsett hur väl 

man klarar av sin yrkesroll behövdes handledning menade han. 

Det var inte alla som tyckte att de fått tillräcklig handledning. Någon hade inte fått någon 

handledning alls! En uttryckte att hon tidigare fått handledning av specialpedagog, men att 

det inte var samma sak längre. Varför fanns inte längre någon handledning av 

specialpedagog? 

Om vi alla i skolans värld skulle jobba utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och få 

handledning av specialpedagog vid behov, så tror jag att det är många barn som skulle må 

bra av det. Jag vet att hade mina barn och jag som förälder bemötts med mer kunskap, så 

hade vårt liv under den tiden som barnen gick i grundskolan inte behövt vara så svårt. Jag 

hoppas att alla familjer skulle slippa det som vi upplevde under så många år. Detta kan vi 

bara åstadkomma genom kunskap. 

Är det då viktigt med en diagnos? Om omgivningen endast genom själva diagnosen får en 

attitydförändring gentemot barnet är denna ett måste. I annat fall måste vi ställa oss frågan: 

Hur ska vi åstadkomma denna attitydförändring på annat sätt? 

 

Förslag till ytterligare forskning 

Jag hade egentligen velat intervjua eleverna och även deras föräldrar, men då hade det hela tagit 

ännu längre tid, eftersom då hade jag ju varit tvungen att låta lärarna ta kontakt med familjen för 

att få ett godkännande, så det fick jag avstå ifrån. Jag kunde inte heller genomföra observationer 

i klassrumssituationer, vilket hade kunnat vara idealiskt för att se hur samspelet mellan lärare 

och elev fungerade. Att genomföra sådana intervjuer med eleverna och kanske även med 

föräldrarna för att få en bild av hur de upplever sin situation skulle vara intressant. Att även 

genomföra observationer i klassrumssituationer skulle varit intressant.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 

 

                         Xxxxx2009-10-20 

Information till lärarna 

 

Jag heter Birgitta Hammarborg och arbetar i förskoleklass. Jag läser in kurser inom VALPRO, 

ett projekt som har till uppgift att specialutforma utbildning för oss som redan har en 

pedagogisk utbildning, så att vi kan få vår lärarexamen samtidigt som vi arbetar. Den här 

terminen ska jag skriva mitt examensarbete, och har valt att skriva om ADHD och huruvida 

lärare och elever blir hjälpta av att eleven får en diagnos. 

Jag vill genom intervjuer med lärare på skolan för att få en bild av om och hur lärarna upplever 

skillnad efter att en elev fått en diagnos. 

Jag vill komma i kontakt med dig som lärare som har eller har haft en elev både före och efter 

diagnos, för att ställa några frågor hur du upplever det som lärare.  

Intervjuerna kommer att spelas in. Allt material kommer att förstöras när undersökningen är 

slutförd. Berörda lärare kommer att kunna läsa det som är skrivet för godkännande före 

publiceringen. Alla i undersökningen kommer att vara anonyma och ingen information i arbetet 

kommer att kunna relateras till skolan eller någon individ. 

Om du undrar över något kan du kontakta mig på telefon xxxxxxx 

Tack för att du vill delta i min undersökning! 

 

Vänliga hälsningar 

Birgitta Hammarborg 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Intervjufrågor till lärare 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? (typ, ämne profil) 

Vilken är din erfarenhet att arbeta med barn med diagnos? (olika typer) 

På vilket sätt tycker du att du lättast når fram till dessa barn? (vilka hinder och svårigheter har 

du uppmärksammat) 

Vilket pedagogiskt stöd tycker du att du får/har fått efter att eleven fått en diagnos? 

Arbetet med klassen/eleven? 

Av kollegor? 

Av ledningen? 

Hur ser användandet av datorer ut i undervisningen? 

Om du inte tycker att du fått någon hjälp/stöd hur tycker du att detta stöd/denna hjälp skulle sett 

ut? 

 

 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 
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