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Sammanfattning 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en av skolans vanligaste diagnoser och det 
uppskattas att omkring 2-3 procent av den svenska skolans elever tillhör denna kategori. Syftet 
med denna studie har varit att undersöka vilka tolkningar som finns för begreppet ADHD. Det 
har även varit ett syfte att undersökt hur en kommun i Stockholms län, en grundskola i den 
valda kommunen och grundskolans idrottslärare arbetar utifrån styrdokumenten för att skapa en 
individualiserad undervisning för elever med diagnosen ADHD.  

Intervjuer har genomförts med en kommunanställd specialpedagog, rektorn på den valda 
grundskolan samt tre av grundskolans idrottslärare för att spegla arbetet i den dagliga 
verksamheten. 

Det studien har kommit fram till är att begreppet ADHD är ett väldigt komplicerat begrepp som 
skolan, kommunen och forskare har svårt att enas om gemensamma förklaringar till. Enligt 
grundskolans styrdokument är diagnoser inte nödvändiga, men de kan ses som en stor hjälp för 
skolan och skolans lärare när det kommer till deras förståelse för elevens beteende. Diagnosen 
ADHD kan ses som ett fenomen i sig för att ge förståelse för personer runt omkring eleven. Om 
diagnosen ADHD skall användas i skolan bör den endast användas för att hjälpa eleven att på 
bästa sätt utvecklas kunskapsmässigt och personligt.  

En slutsats är att det behövs mer utbildning om begreppet ADHD i skolan för att undervisningen 
skall individanpassas till eleven med diagnosen ADHD på bästa möjliga sätt. Intervjupersonerna 
i studien har samtliga ansett att de själva skulle behöva mer utbildning för att öka förståelsen för 
en av skolans vanligaste diagnoser, ADHD. 
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Inledning 
Som lärare anser jag att det är viktigt att ha en bred kunskap och förståelse för olika svårigheter 
som kan uppstå i en skola. En fråga som tas upp i dagens skola är hur olika diagnoser kan 
användas för att hjälpa elever i deras kunskapsutveckling. Dessa diagnoser som förekommer i 
skolmiljön gav mig som lärare nyfikenheten till att lära mig mer om vad de innebär för eleven 
och skolan. 

Det ställs hela tiden större krav på elever i skolan och det krävs högre betyg av dem för att 
komma in på den gymnasieskola/högskola där de vill studera vidare. De får ta mer eget ansvar 
för sina studier redan från tidig ålder. Man kan nästan dagligen läsa i dagstidningarna att fler 
elever har ont i magen och känner sig stressade i skolan. Tänk er nu att ni, utöver skolans 
direktiv och uppmaningar, samtidigt har 13 TV-kanaler med full styrka rätt in i huvudet! Det är 
på det viset en tonåring själv har beskrivit själva uppmärksamhetsproblematiken i sin ADHD 
diagnos.1 Hur bör vi lärare agera och vad bör vi känna till för att arbeta efter elevens 
kunskapsnivå, utan att eleven själv ses som ett ”problembarn” som inte kan sitta still? 

Jag kommer i denna studie att titta närmare på begreppet ADHD och hur det kan vara beskrivet 
utifrån olika texter, vilka jag senare har som utgångspunkt i mina intervjuer med skolrelaterade 
personer inom kommunen och skolan. Arbetet har riktat sig mot grundskolans årskurser 6-9, 
men många avsnitt är generella och ser skolan ur ett större perspektiv. Kommunen och 
grundskolan som jag har varit i kontakt med ligger i Stockholms län.  

Syfte 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur en kommun och en av kommunens 
grundskolor tolkar och arbetar med diagnosen ADHD. Hur ser individualiseringen ut för elever 
med diagnosen ADHD och är det skillnader mellan idrottslärarna i arbetet. 

Frågeställning 
Vad innebär begreppet ADHD? 

Vilken betydelse har diagnosen ADHD i skolan, för föräldrar och för eleven? 

Hur individualiseras undervisningen för elever med diagnosen ADHD? 

Finns tillräckligt med kunskapen om begreppet ADHD hos idrottslärarna? 

                                                        
1 Rønhovde, L. Om de bara kunde skärpa sig! Barn och ungdomar med ADHD och Touretts syndrom. 

(Lund: Studentlitteratur, 2006). 43 
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Bakgrund 
Under min utbildning till idrottslärare och matematiklärare, samt under praktikperioderna på 
olika skolor har jag känt ett starkt behov av att kunna bemöta alla mina elever för att alla skall 
utvecklas kunskapsmässigt och som individer. Behovet av att se och få med alla i 
undervisningen i klassrummet har inte alltid uppfyllts av mina handledare och jag känner att jag 
som lärare är i behov av att alla är delaktiga. Hur arbetar skolan idag och hur kan jag planera 
undervisningen för att ligga steget före och därmed behålla både motivationen och lärandet hos 
eleverna? 
Begreppet ADHD anser jag är en benämning som personal i skolan ofta använder sig av för att 
beskriva hur elever är, utan att de har en riktig uppfattning eller utbildning av vad som 
egentligen menas med begreppet.  

Definitioner 
För att förstå innebörden av de avsnitt som behandlas i studien följer nedan en beskrivning av 
de centrala begreppen. 

ADHD 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är definierad som en organisk 
funktionsstörning i hjärnan.2 Den översätts till svenska som ”uppmärksamhetsstörning med 
inslag av koncentrationssvårigheter eller impulsivitet”3 eller ”uppmärksamhetsstörning med 
överaktivitet” 4 som är en annan vanlig översättning. Här råder det delade meningar om 
benämningen skall vara uppdelad i två delar, där AD och HD åtskils, eller om ADHD är en 
diagnos. Forskare Christopher Gillberg menar att AD och HD är två olika problem och att det 
förhastat sätts ihop till en diagnos.5 Vid AD är symtomen mest troligtvis ouppmärksamhet och 
att man sitter i egna tankar, dagdrömmer och inte tar in det som sker runt omkring, samt att man 
är kvar i förgående tema. Vid HD tar impulsiviteten över och man klarar inte följa med på grund 
av att man faller in i sidospår, hyperaktiva tankar, och att man har mycket kort 
uppmärksamhetsvidd.6  

Svenska Vårdguiden beskriver begreppet ADHD som följande:  

                                                        
2 Rønhovde, Om de bara kunde skärpa sig! 42. 

3 http://www.rbu.se/start.asp?sida=7240 RBU.se 

4 http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/ADHD/ 

Vårdguiden.se ADHD 

5 Rønhovde, Om de bara kunde skärpa sig! 44 

6 Ibid. 45, 64-65 
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Adhd är en funktionsnedsättning som innebär att man har problem med uppmärksamheten, är 
överaktiv och impulsiv… De kan till exempel ha problem i kontakten med andra människor 
eller ha svårt för att organisera vardagen.7 

De skriver att det inte är alla med diagnosen som är överaktiva utan en del barn kan beskrivas 
som långsamma och dagdrömmande.8  

Det finns tre typiska symtom för ADHD, som kan förekomma enskilt eller i kombination med 
varandra. 

• Uppmärksamhetsstörning. Personer med adhd har svårt för att lyssna till vad andra 
säger, uppfatta instruktioner i flera led och komma ihåg. De störs lätt av det som 
pågår runtomkring dem och kan ha svårt för uppgifter som kräver uthållighet, till 
exempel läsning eller enformiga arbetsmoment. Det händer ofta att de tappar bort 
saker som de behöver för att kunna utföra olika uppgifter eller delta i aktiviteter, till 
exempel läxböcker, pennor, nycklar eller mobiltelefon. 

• Överaktivitet. Den som har adhd har ofta svårt för att sitta stilla längre stunder och 
springer kanske omkring och klättrar på ett sätt som inte är lämpligt för situationen. 
Överaktiviteten brukar minska med åren – som vuxen har man lärt sig att sitta kvar 
på sin plats men behöver kanske ändra sittställning ofta, vicka på fötterna eller fingra 
på något för att klara av det. Många vuxna med adhd känner sig rastlösa och otåliga 
när de inte får tillräckligt med stimulans. Samtidigt kan de ha svårt att klara vardaglig 
stress och flera arbetsuppgifter på en gång. Det är inte ovanligt att personer med adhd 
övergår från att vara överaktiva som barn till att bli passiva som vuxna. De kan då ha 
svårt att sätta i gång med och avsluta olika arbetsuppgifter eller sysslor. 

• Impulsivitet. Man handlar snabbt utan att tänka efter, har svårt att behärska sig och att 
klara motgångar. Känsloläget pendlar snabbt upp och ned. 

(Vårdguiden.se) 9 

 

Ytterligare en förklaring är att ADHD är genetiskt, och därmed ärftligt, och att de som har 
diagnosen har (50 procent10 till 80 procent11) andra i sin släkt med liknande symptom. 
Miljöstudier har identifierat icke ärftliga faktorer som kan komma att påverka individen som 
t.ex. alkoholkonsumtion och rökning hos modern under graviditeten, diet, inhemskt drama och 
blyföroreningar (blynivåer).12 Den brittiska professorn, Philip Garner, påstår även att symtomet 
                                                        
7 http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/ADHD/  

Vårdguiden.se ADHD Hämtat 2009-11-07 

8 Ibid. 

9 Ibid. 

10 Hjörne, E & Säljö, R. Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den 

svenska skolan (Norstedts akademiska förlag, 2008), 53 

11 http://www.rbu.se/start.asp?sida=7240 RBU.se Hämtat 2009-11-07 

12 Garner, Special Educational Needs, 51 & Volkow, Nora D. Evaluating Dopamine Reward Pathway 

in ADHD: Clinical Implications. (JAMA, 2009; 302:), 1084-1090. 1084. 
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är genetiskt och påverkas av yttre miljöer men säger att det kan vara vist att se dessa faktorer 
som en del i ett allt mer komplext led av orsakssamband.13 Barn med ADHD har ofta svårt att 
samspela med andra och att anpassa sig till sociala mönster. Omkring 3-5 procent14 av den totala 
befolkningen har diagnosen och av alla Sveriges skolbarn har ungefär 2-3 procent15 det. 
Uppskattningsvis är det två till tre gånger vanligare hos pojkar än hos flickor.16 Elever med 
ADHD har vissa nedsatta kognitiva funktioner i hjärnan som leder till att arbetsminnet 
påverkas,17 vilket är den del av hjärnan som håller kvar och bearbetar information samt kan 
uppfatta instruktioner i flera led. Symptomen kan variera över tid och i olika miljöer och skall 
ses utifrån individen, dvs. är mycket personlig där olika personer agerar på olika sätt. För de 
flesta personer åtföljer även andra svårigheter såsom problem att kontrollera motoriken, tolka 
sinnesutryck, tvångsproblem, aspergers- och touretts syndrom.18 

Skilda åsikter råder igen om personer med diagnosen ADHD kan växa ifrån det. Enligt Garner 
har två tredjedelar kvar symptomen i vuxen ålder, medan Rønhovde menar på att de aldrig växer 
ifrån symptomen utan bara lär sig hantera dem i vardagen.19 

DAMP = ADHD+DCD 

Det som karaktäriserar ADHD är framförallt uppmärksamhetsstörningar/koncentrations-
svårigheter, överaktivitet och impulsivitet. Nordiska forskare har sedan många år tillbaka 
uppmärksammat att personer med ADHD också ofta har svårigheter med att kontrollera sin 
motorik och/eller tyda sinnesintryck. Begreppet DAMP (Dysfunction in Attention, Motor 
control and Perception) kom fram för att tyda denna grupp.20 Det kom som en ersättning till 
begreppet MBD (Minimal brain dysfunction) som användes fram till 1980-talen, som då starkt 
kritiserades för att sakna vetenskapligt hållbar bevisning. Beteckningen DAMP, som inte fått 
något genomslag utanför Norden, har under senaste decenniet ersatts21 med termen ADHD och 
faller under diagnosbeteckningarna i DSM22 (fjärde upplagan, 1994). En motsvarighet till 
DAMP är nuförtiden termen ADHD-DCD (ADHD development co-ordination disorder).23 
DAMP kan dock fortfarande förekomma i dagligt tal och nyare skrifter. 

                                                        
13 Garner, P. Special Educational Needs – The Key Concepts. (London: Routledge. 2009), 51 

14 Ibid. 50 

15 http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/ADHD/ 

Vårdgiden.se ADHD Hämtat 2009-11-07 

16 Ibid. 

17 Beckman, ADHD/DAMP – En uppdatering, 25 

18 Ibid, 24 & Rønhovde, Om de bara kunde skärpa sig!, 91-95 

19 Garner, Special Educational Needs, 51 & Rønhovde, Om de bara kunde skärpa sig! 83 

20 Beckman, ADHD/DAMP – En uppdatering, 24 

21 Socialstyrelsen rekommenderade 2002 att ADHD skulle användas. 

22 Diagnoskriterier från amerikanska APA, se beskrivning på sidan 7. 

23 Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt. 

(Lindesberg 2004). 23 
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Neurologiska förklaringar 

I en amerikansk studie som publicerades i medicinskriften JAMA i september 2009 beskrevs för 
första gången hur hjärnan fungerar hos en person med ADHD. Studien gjordes på 53 personer 
med minst måttliga symptom samt 44 kontrollpersoner. Försökspersonerna hade aldrig tidigare 
varit medicinerade och var samtliga utan tidigare missbruk, förutom tobak. Studien visar, som 
många forskare misstänkt förut, att personer med ADHD har ett lägre flöde av ämnet dopamin i 
två av områdena för hjärnans belöningssystem, som styr motivationen. Dopaminet har i sig som 
uppgift att förmedla signaler mellan cellerna i belöningssystemet.24 Hos en person utan ADHD 
stiger flödet av dopamin till en toppnivå, som varar en stund, när ett nytt intryck från 
omgivningen tas in. Hos en person med ADHD stiger också dopaminnivån, men när personen 
nås av ett nytt intryck minskar det snabbt.25 

Vi kunde se att dopaminaktiviteten var lägre hos dem med adhd. Det förklarar deras symtom 
som koncentrationssvårigheter och låg impulskontroll, säger Nora D Volkow som är chef för 
National institute on drug abuse i USA.26 

Upptäckten beskrivs av Nora D Volkow som ett framsteg vilket kan leda till en bättre förståelse 
för personer med diagnosen ADHD och den har en nyckelroll i arbetet med att förstärka 
motivationen och stimulera inlärningen hos dessa personer. Upptäckten skulle därmed även 
kunna användas i skolan för att öka insatser, ge stöd till användning till olika hjälpmedel och 
förbättra arbetsuppgifter för att förbättra elevernas prestanda.27 

Kritik till begreppet ADHD 

Det finns i dagsläget ett starkt genomslag för neuropsykiatriska förklaringsformer som också 
fått ett brett användningsområde i skolan och i media. Utvecklingen har resulterat i att antalet 
barn med förmodade handikapp i skolan ökat avsevärt. De institutionella strategierna för att 
möta dessa problem är att skapa särskiljande lösningar i form av särskilda undervisningsgrupper 
eller till och med hela skolor för barn med en specifik diagnos.28 I och med det ifrågasätts det 
politiska begreppet ”en skola för alla”, där de nya segregerande diskussionerna formulerar krav 
på särbehandling av större grupper.29 Konsekvenserna med diagnoserna blir därmed att de 
kommit att användas som utgångspunkter i skolans tolkningar av elevernas svårigheter och även 
för resursfördelningen. Vissa forskare menar på att diagnoserna fyller mer en förklaring för 
lärare och föräldrar, som genom diagnosen känner att de inte kan belastas och känna sig 
skyldiga när barnet inte når upp till förväntningarna i skolan.30 Genom att diagnoserna blivit allt 
vanligare kan det ses som en acceptans för en diagnosisk kultur, vilket har varit målet för många 

                                                        
24 Volkow. Evalutating Dopamine reward pathway in ADHD. 1089-1090 

25 Ibid. 

26 http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fynd-loser-gatan-adhd-1.948284 Dagens nyheter. Hämtat 

2009-09-08 

27 Volkow. Evalutating Dopamine reward pathway in ADHD. 1089-1090 

28 Hjörne & Säljö, Att platsa i en skola för alla, 50-52 

29 Ibid. 

30 Ibid. 54 
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talespersoner i olika områden som genom detta erkännande har kunnat få fler möjligheter till 
ökat ekonomiskt stöd för forskning, möjligheter till att sälja läkemedel och rätten till mer 
resurser/insatser i skolan.31  

Begreppet ADHD betraktas som ett osynligt eller dolt handikapp och, som tidigare nämnt, är 
det oftast överlappande med andra symptom/diagnoser vilket medför stora svårigheter vid 
gränsdragningen mot det normala.32 Barn med socioemotionella problem kan även de uppvisa 
liknande symptom, t.ex. sociala beteendestörningar eller sociala interaktionssvårigheter, vilket 
gör att diagnoserna inte bara blir svåra att ställa utan även svåra att avgränsa.33 Problematiken 
med att fastställa diagnoser kompliceras ännu mer då läkaren Elinder har uppfattningen att 
diagnosen är ett kulturellt handikapp snarare än ett medicinskt. Om diagnosen ses som ett 
kulturellt handikapp betyder det att begreppet ADHD-DCD (förre detta diagnosen DAMP) 
skulle vara sällsynt utan skolan som institutionell miljö för undervisningen, detta eftersom att de 
psykosociala avvikelserna endast uppmärksammas i vissa sociala eller kulturella sammanhang.34  

Redan som lärare eller elev har vi vissa förväntningar på oss hur vi skall agera. En betydelsefull 
del av diagnosernas effekt är att de kan skapa olika sociala identiteter. Genom en diagnos kan 
eleven få en identitet som hjälpklasselev, studieobegåvad, dyslektiker, ADHD-elev eller något 
annat. De förutsedda avvikelser som innebär när eleven får en diagnos kan ge eleven en viss 
identitet att leva upp till, vilket följer att eleven kan känna sig annorlunda och mer avvikande 
från normaliteten.35 Identiteten kan även följa eleven utanför skolan där personen får ett visst 
bemötande på grund av sin diagnos. Som följd av dessa förväntningar kan det finnas en risk att 
eleven själv tar rollen och bygger på den tillskrivna identiteten.36  

Väl diagnostiserad som epileptiker, cancerpatient, aidssjuk, borderline-fall eller DAMP-barn 
blir individen den diagnosen.37 

På ett lite ironiskt sätt menar Elinder att framtidens symptom och diagnoser skulle kunna 
beskrivas som ”dysinternetti” och ”dysfotbolli” eftersom kravet på Internet- och 
fotbollsfärdigheter blir allt viktigare för att undvika marginalisering i dagens samhälle.38 

                                                        
31 Hjörne & Säljö, Att platsa i en skola för alla, 54 & Dr John Rengen Virapen, 

http://www.youtube.com/watch?v=2NuAQ-x2Ijc Hämtat 2009-11-07 

32 Hjörne & Säljö, Att platsa i en skola för alla, 53 

33 Ibid. 

34 Ibid. 

35 Ibid. 70 

36 Ibid. 

37 Hallerstedt, G (red). Diagnosernas makt. Om kunskap, pengar och lidande. (Daidalos AB, 

Göteborg,2006),  35 

38 Elinder, L. Friska sjukförklaras i diagnostiskt samhälle. (Läkartidningen 94(39), 1997), 3391-

3394. 
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Diagnostisering 
Hur diagnostiseras en elev? Vilka mätinstrument finns? Vem bestämmer dessa?  
För att få en diagnos krävs en lång rad kriterier som skall ha funnits under en lång tid. 
Diagnosen ADHD ges sällan till barn före skolåldern och eftersom det är en medicinsk tolkning 
utfärdas den endast av läkare. 

De mest använda kriterierna för att diagnostisera personer med ADHD är DSM-IV (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition 1994) som utvecklats av 
Amerikanska APA (American Psychiatric Assiciation). 

ADHD, Diagnoskriterier enligt DSM-IV 

För att uppfylla de diagnostiska kriterierna som krävs för diagnosen ADHD enligt DSM-IV (den 
diagnostiska och statistiska handboken för psykiatriska sjukdomar och störningar) bör en hel del 
aspekter beaktas. Kriterierna i antingen A eller B bör uppfyllas för att en diagnos skall vara 
aktuell: 

A: Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en 
grad som är maladaptiv (egen förklaring: felanpassad) och oförenlig med utvecklingsnivån. 

Ouppmärksamhet  

• Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 
aktiviteter. 

• Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar. 

• Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal. 

• Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 
hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår 
instruktionerna) 

• Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. 

• Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet ( 
t ex skolarbete eller läxor) 

• Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, 
läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

• Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli. 

• Är ofta glömsk i det dagliga livet 

 

B: Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet och impulsivitet har förelegat i minst sex 
månader till en grad som är maladaptiv (egen förklaring: felanpassad) och oförenlig med 
utvecklingsnivån:  

Hyperaktivitet/Impulsivitet  

• Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter och kan inte sitta still. 
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• Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta 
kvar på sin plats en längre stund. Springer ofta omkring. Klänger eller klättrar mer än 
vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara 
begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet). 

• Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla och verkar ofta vara 
"på språng" eller "gå på högvarv". 

• Pratar ofta överdrivet mycket. 

Impulsivitet  

• Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 

• Har ofta svårt att vänta på sin tur. 

• Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar). 

C: Dessutom måste följande punkter vara uppfyllda: 

1. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller 
ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder. 

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

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

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

(http://web4health.info/ & Socialstyrelsen)39 

Viktigt är att hela tiden vara medveten om varaktigheten, frekvens och grad av avvikelse innan 
man klassificerar ett beteende i en ADHD diagnos. Alla som utreds är olika individer och 
symptomen kan därmed se helt olika ut hos personerna och därmed bör man veta hur barns 
normala utveckling ser ut innan man kan avgöra en avvikelse i beteendemönstret.40 Viktigt är 
också att komma ihåg att två barn med ADHD är olika i sin karaktär, har olika starka sidor, 
erfarenheter och bakgrund.41 

                                                        
39 http://web4health.info/sv/answers/adhd-diagn-dsm.htm Hämtat 2009-11-07 & Kort om ADHD 

hos barn och vuxna, 18  

40 Rønhovde, Om de bara kunde skärpa sig! 47  

41 Beckman, ADHD/DAMP – En uppdatering, 34 
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Kommun och Skola 

Kommun 

Kommunen skriver i sin skolplan att skolan är i viss mening en spegling av samhället och 
därmed blir en av dess viktigaste uppgifter att fostra och utveckla eleverna till att ta till sig det 
demokratiska samhällets grundläggande värderingar, människors lika värde, åsikts- och 
yttrandefrihet.42 Skolplanen talar om hur skolan skall ta till vara elevens lust att leka och viljan 
att lära sig skall stimuleras. Med en samarbetsplan, Brobygge43, skall gemensamma mål och 
värdegrunder skapa en pedagogisk röd tråd i ett 1-20 års perspektiv där en framåtsyftande 
individuell utvecklingsplan upprättas utifrån från varje barns och elevs specifika förmågor och 
behov. Om det bedöms att något barn/elev är i behov av extra stimulans eller särskilt stöd skall 
det ges. Ett individanpassat lärande skall utgå från vad varje barn och elev kan, där läraren har 
huvudansvaret för att skapa situationer och förutsättningar för lärande.44  

För elever som har svårigheter i skolarbetet skall särskilt stöd ges, oavsett om behovet är över 
en kortare period eller under elevens hela skoltid. Stödet skall i första hand ges inom den klass 
eller grupp eleven tillhör.45 

Skolan 

Skolan arbetar efter kommunens och Lpo 94´s mål för jämställdhet, vilket betyder att: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.46 

Personalen ska vara medveten om den demokratiska värdegrund skolan har och därmed främja 
utvecklingen av en människosyn där alla har samma värde oavsett etnisk- och social bakgrund, 
ålder, kön, funktionshinder och sexuell identitet. Det skall i det konkreta dagliga arbetet betyda 
att personalen bland annat aktivt uppmuntrar och stöttar elever som vill göra icke traditionella 
val samt att granska läromedel ur ett jämställt perspektiv.47 Dokumenten genomsyrar även hur 
en positiv attityd skall spridas av de anställda för att skapa en god arbetsmiljö på skolan.  

Skolan målsättning är att ge en bra studie- och arbetsmiljö som har en gynnande effekt på 
elevernas psykiska och fysiska hälsa.48 Skolan har som mål att nå fram till alla elever genom 

                                                        
42 En plattform för framtiden – Skolplanen har stor betydelse för alla som går i förskolan och 

skolan. (Kommunen. 2009). 2 

43 Brobygge är ett samarbete från förskolan till gymnasiet. Kommunen. (se följande sida) 

44 En plattform för framtiden, 2 

45 Kommun hemsida. …forskola-skola/grundskola/elever-i-behov-av-sarskilt-stod/ Hämtat den 23 

november 2009. 

46 Lpo 94. 3 

47 Jämställdhetsplan, Grundskolan. 2-3 

48 Likabehandlingsplan, Grundskolan. 6 
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olika arbetssätt på grupp- och individnivå i den dagliga kontakten. En tydlig ordning och 
struktur skall skapas med hjälp av mindre klasser, 20 elever per klass, vilket också skall 
underlätta för läraren att individanpassa undervisningen i klassrummet.49 Denna ordning och 
struktur skall även skapas genom att anpassning av lokaler och scheman sker för barn och vuxna 
med funktionshinder.50 

Brobygge, en samarbetsplan 

Brobygge är en kommunal samarbetsplan som ska ge möjligheten till en sammanhängande 
dokumentation av barnets lärande genom skolåren. Den skall tydliggöra utgångsläget för eleven 
vid skolbyten och underlätta för vidare kunskapsmässig utveckling. Dokumenten är tänkta att 
följa elevens skolgång och vara en del av den individuella utvecklingsplanen.51 Den individuella 
sammanställningen skall, på begäran, kunna sändas vidare till gymnasieskolan vid 
övergången.52 

Brobygge i Idrott och hälsa har sammanställt och tolkat de nationella kunskapskriterierna för 
strävansmålen och uppnåendemålen för förskolan, skolår 5 samt skolår 9. Kolumner med 
Skolverkets kriterier, lokala konkretiseringar av dessa kriterier och elevexempel har gjorts för 
att underlätta för lärarna att följa elevens utveckling. Rutor med olika mål har skapats så att 
läraren kan kryssa av eleven när denna har uppnått de olika delmålen delar. Detta skall 
underlätta både för läraren i arbetet och för eleven att individuellt se om de nationella målen 
uppnås. 

                                                        
49 Likabehandlingsplan, Grundskolan. 6 

50 Ibid. 1 

51 Brobygge är ett samarbete från förskolan till gymnasiet. Kommunen. 4 

52 Ibid. 
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Metod 

Val av metod 
Jag har valt att skapa en teoretisk bakgrund som bygger på tidigare forskningar i ämnet. Vidare 
har jag genomfört en undersökande studie i en Stockholmskommun och en av deras 
grundskolor. Undersökningen är gjord för att se hur kommun och skola arbetar tillsammans, 
vilka resurser som finns eller saknas, samt hur synen på begreppet ADHD ser ut i arbetet. Hur 
tolkas begreppet ADHD och vad kan problematisera/hjälpa elevens utvecklingsmöjligheter. Jag 
har följt tråden från kommunens styrdokument till skolans arbete med att verkställa kraven. 
Avslutningsvis har jag undersökt hur de enskilda idrottslärarna individualiserar/anpassar 
undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter/diagnosen ADHD.  

Jag har valt att skriva ADHD i texten, men är medveten om att det finns många som skriver 
AD/HD. Det finns en problematik kring skrivsättet som jag även tagit upp i kapitlet Definitioner 
under rubriken ADHD. Jag lägger inga värderingar i hur begreppet skrivs, utan skriver ADHD 
för att underlätta skrivandet. 

Intervjuerna har varit av den riktat öppna formen för att få en förståelse för begreppet ADHD´s 
kvaliteter, detta genom att personerna givits en chans att beskriva vad de tycker är viktigt i 
frågan.53 I och med att frågorna (se bilagor) har varit öppna har jag lämnat utrymme för öppna 
svar inom området jag har velat undersöka, vilket även har gjort att frågornas följd har kunnat få 
omkastad ordning beroende på hur respondenten svarade.54 På grund av praktiska skäl har jag 
valt att inte redogöra för alla svar i intervjuerna utan tagit med det som jag anser har varit 
relevant utifrån mina frågeställningar.  

Kommunen och grundskolan som jag har varit i kontakt med ligger i Stockholms län. Jag har 
valt att inte nämna dessa vid namn för att hålla inblandade personer anonyma.  

Uppsatsen är uppbyggd efter Jarl Backmans bok om rapporter och uppsatser.55  

Litteraturundersökning 
Genom att läsa böcker, medicinartiklar och tidningsartiklar har jag skapat mig en bred kunskap 
inom området för att kritiskt granska hur en kommun och en skola ser på begreppet ADHD. På 
Stockholms universitets olika bibliotek och Idrottshögskolans bibliotek i Stockholm har böcker 
funnits under avdelningen pedagogik/specialpedagogik. Artiklar har sökts efter på CSA 
Illumina och ERIC med sökorden: ADHD, DAMP, Excercise. Kursplaner och styrdokument har 
hämtats från skolverkets hemsida, kommunens hemsida samt skolans hemsida. Ny forskning 

                                                        
53 Lantz. A. Intervjumetodik. (Annika Lantz och Studentlitteratur. 2007), 30 & 33-34 

54 Ibid. 66-67 

55 Backman, J. Rapporter och uppsatser. (Jarl Backman och Studentlitteratur. 2008). 
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som rör den medicinska förklaringen har granskats, samt gamla och nya teorier har kritiskt lästs 
för att undersöka begreppet ADHD. 

Urval 
I urvalet av intervjupersoner har jag valt en kommunanställd specialpedagog, en rektor på en av 
kommunens grundskolor och tre av grundskolans idrottslärare. Det har varit av vikt att få en bra 
spridning i intervjuerna för att få en kvalitativ undersökning som ger djupare svar till de frågor 
som ställts.56 Eftersom tiden har varit begränsad i arbetet har jag nöjt mig med fem 
intervjupersoner. Två av intervjupersonerna har poster med ett mer överblickande arbete i 
skolan. En kommunanställd specialpedagog som arbetar utifrån kommunens styrdokument och 
en rektor som arbetar efter kommunens skolplaner och styrdokument för att styra skolan. De tre 
intervjuade idrottslärarna har valts för att följa den röda tråden från skolan som helhet ner till 
lärarnivå och där se problematiken ur deras perspektiv. Att lärarna i idrott har valts är för att jag 
själv har idrott som huvudinriktning. Jag har haft tre kriterier i valet av idrottslärarna. En lärare 
skall ha arbetat under en längre tid och därmed vara mycket erfaren, en lärare skall ha läst någon 
specialpedagogik kurs/utbildning och en som är relativt nyexaminerad. Kriterierna har jag satt 
upp för att få ökad spridning av kunskaper och erfarenheter hos de valda lärarna.  

Jag har inte genomfört några elevintervjuer eftersom det kan vara svårt att tolka intervjuernas 
resultat, samt att de är även mycket tidskrävande. Elevreflektioner har inte heller varit syftet 
med arbetet. 

Hjälpmedel 
Under mina intervjuer har jag tagit hjälp av en diktafon för att kunna lägga större fokus på vad 
respondenten berättade och på ett mer aktivt sätt lyssna och föra en diskussion. Diktafonen är ett 
bra hjälpmedel där inspelat material kan granskas i efterhand för att exakt lyssna på vad som 
sagts utan att missa väsentliga delar. Nackdelen kan vara att respondenten inte svarar lika öppet 
om denna skulle känna sig obekväm med inspelningen. Alla inblandade personer fick inför 
intervjuerna frågorna skickade till sin e-post adress med en förfrågan om det skulle gå bra att 
spela in intervjuerna. Samtliga lovades innan mötet att inspelat material endast kommer att 
användas i transkriberingsarbetet.  

Transkriberingen har gjorts med hjälp av en mindmap där de viktiga styckena av intervjuerna 
skrivits ner i form av rubriker med minuthänvisning till det inspelade materialet. När svaren har 
sökts i intervjuredovisningen har jag endast behövt läsa rubrikerna och minuthänvisning för att 
hitta de relevanta svaren i inspelat material. Eftersom jag har arbetat direkt med det inspelade 
materialet har transkriberingen kunnat ske på ett tidssparande tillvägagångssätt utan att hela 
intervjuerna behövts skrivas ut. 

                                                        
56 Lantz, Intervjumetodik, 99 
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Validitet och reliabilitet 
Studien bygger på fem intervjuer av kvalitativ form. Inför varje intervju har jag gått in med en 
öppen inställning till frågorna, vilket stärker reliabiliteten. Hade studien involverat fler 
intervjuer på flera olika skolor skulle validitet och reliabilitet stärkas ytterliggare. Man kan 
ifrågasätta om studien skulle ha sett annorlunda ut om den gjorts på annan ort eller med andra 
årskurs/ämneslärare. Sammanfattningar av intervjusvaren har inte skickats till intervju-
personerna på grund av tidsbrist för studien, vilket kan påverka validiteten. Men för att uppväga 
det fick alla intervjuade personer möjligheten att ställa frågor kring arbetet och de utskickade 
frågorna för att reda ut eventuella oklarheter, vilket minskar riskerna för missförstånd. I och 
med intervjupersonernas olika kunskapsområden och erfarenheter anser jag att spridningen är 
god. Med dessa försiktighetsåtgärder anser jag att validiteten och reliabiliteten är hög i studien.  
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Resultat av intervjustudie 

Presentation av intervjupersoner 
Intervjuperson A 

Har arbetat inom Stockholmsskolor i 30 år. Är utbildad förskole- och specialpedagog. Har 
arbetat inom grundskolan, särskolan och med särskilda undervisningsgrupper. Arbetar nu som 
specialpedagog på kommunens resursenhet och utreder skolans ansökningar av resurser/behov 
till särskilt stöd, handledning och rådgivning till personal, samt håller föräldrautbildningar.  

Intervjuperson B 

Har arbetat som grundskole- och gymnasielärare i svenska och samhällsorienterade ämnen (SO) 
i 23 år. Har arbetat två år som studierektor och tog sedan över rollen som rektor på en 
grundskola, detta parallellt med att rektorsutbildning genomfördes. Har arbetat som rektor på 
nuvarande grundskola i 10 år.  

Intervjuperson C 

Är utbildad idrott och matematiklärare. Har arbetat i 13 år varav 11 år på nuvarande grundskola 
som idrotts- och matematiklärare. Arbetade de första två åren enbart som grundskolelärare i 
idrott. 

Intervjuperson D  

Är utbildad idrottslärare. Har 30 HTCS poäng i följande kurser: geografi, religion och 
specialpedagogik. Har arbetat som idrottslärare i två och ett halvt år på nuvarande skola. Har 
gjort sin praktik inom specialpedagogik på skolans extra enhet för elever med behov av särskilt 
stöd.  

Intervjuperson E 

Är utbildad idrott- och engelsklärare. Har läst 7,5 HTCS poäng i Anpassad fysisk aktivitet, som 
ingick i idrottsutbildningen. Arbetar andra året som idrottslärare på nuvarande skola och har 
innan dess vikarierat och arbetat på lite olika grundskolor. Arbetar, när intervjun genomfördes, 
som idrottslärare för skolans klass för elever med Asperger syndrom. 

Redovisning av resultat 

Synen på begreppet och diagnosen ADHD 

För alla de intervjuade var synen på begreppet ADHD väldigt diffus. De medgav att det är svårt 
att sätta ord på hur fenomenet ADHD skall uppfattas och tolkas, mycket för att det finns flera 
skilda uppfattningar hos bland annat författare och läkare. Alla utom specialpedagogen 
berättade att de inte har tillräckligt med kunskap om vad begreppet ADHD exakt innebär. Den 
vanligaste tolkningen var att en elev har problem med koncentrationen och att eleverna har svårt 
att sitta still.  
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Det är ju det här med koncentration och att fokusera, att sitta på sin plats och uppfatta 
instruktioner. Ofta kommer de efter i skolarbetet för de gör så mycket andra saker… Kan störa 
andra och upplevs av läraren som ett orosmoment, som ett problem. Kan få svårt med 
kompisar, kan bli bråk och så. 

 (Intervjuperson A) 

Jag tycker det är svårt med de här olika termerna, det är ju en debatt också runt det. ADHD, 
det är ju väldigt oklara orsaker vad som åstadkommer det hela, är det arv eller miljö?, det har 
man ju inte fastställt. Sedan är det ju många som läkare är ju oense, det är ju de som gör 
diagnoserna. 

 (Intervjuperson B) 

Det är ju en diagnos som eleverna har fått utifrån sitt handikapp. Kan ha något med 
koncentrationssvårigheter att göra, de kan väl vara lite hyperaktiva så. Som jag upplever det 
när man har eleverna i idrott får man [som lärare] vara lite mer aktiv, ser det inte som något 
direkt handikapp. De kan glömma kläder väldigt ofta.  

(Intervjuperson C) 

Elever som har svårt att koncentrera sig. Svårt att koncentrera sig, svårt att sitta still, rastlösa 
och i och med koncentrationen är det svårt med instruktionen, ta in instruktioner. Vad som ska 
hända på lektionen och hur han ska göra det. Sedan beror det givetvis på vilken grupp eleven 
går i.  

 (Intervjuperson D) 

Finns det en typisk ADHD elev? Jag vet inte, tycker att, det som känns som, ska man säga, det 
som ligger över lag är väl det här med hyperaktivitet, med de ADHD elever jag har mött känns 
som spektrat är så pass brett på vad som är typiskt för dem och hur deras diagnos märks. 
Hyperaktivitet skulle jag väl kunna säga som är det första som jag tänker på, men jag tycker 
inte om att klassa på ett sätt. 

 (Intervjuperson E) 

Diagnosens betydelse 

När det kommer till hur diagnoserna skall användas i skolan råder det delade meningar hos alla 
de intervjuande. Några menar på att det är bra att veta om det finns en diagnos hos eleven 
eftersom man får reda på vad som är fel och hur man kan lägga upp undervisningen. A och B 
säger att en diagnos inte är styrande till om eleven skall få hjälp, utan det är behovet av extra 
resurser som man ska utgå ifrån. I intervjuerna med lärarna säger de alla att diagnoserna är bra 
om resurserna kommer som de skall. En lärare berättar att med en diagnos skall en assistent ges 
till eleven och de två andra lärarna säger att diagnosen är bra för den ger rätten till den hjälp 
som eleven behöver. Det framkommer även olika syner på om diagnoserna är viktiga i sig. En 
av lärarna tycker att det kan var bra med en diagnos för eleven i det långa loppet då eleven kan 
få hjälp med att hantera sina svagheter, men att det kan vara jobbigt för eleven i början eftersom 
det blir mycket prat om just diagnosen. En annan lärare kan känna att det är skönt att höra att 
eleven har fått en diagnos då de får en förståelse varför eleven beter sig som den gör, vilket 
minskar pressen hos läraren själv. 
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Stökiga barn springer runt och stör, stör andra, kan inte sitta still. Vissa lärare tror bara att de 
gör det av principen och blir så trötta på dem. Och då om det blir en diagnos plötsligt och man 
har en medicinsk term, ’OJ är det på det sättet, ja då kanske vi måste tillrättalägga 
undervisningen och miljön i klassrummet’. På det sättet har det kanske också stöttat de här 
barnen att man har fått den här diagnosen, men återigen vad händer i framtiden med det? 

 (Intervjuperson B) 

I intervjuerna med specialpedagogen och rektorn nämner de vid ett flertal tillfällen att det inte är 
ett krav på diagnos för att extra stöd/särskild hjälp skall ges, utan att det är behovet som styr om 
extra hjälp skall sättas in. 

Många föräldrar, och inom skolhälsovården, tycker att om man har fått ett kvitto på att man 
har en diagnos så följer i och med det också resurser, men så enkelt är det inte. Har man en 
ADHD diagnos så kan jag inte säga vilka konsekvenser det får i framtiden.  

(Intervjuperson B) 

Det framkommer upprepande gånger att diagnosen anses som viktig, inte för skolledningen, 
utan för andra personer som har mer kontakt med eleven själv, t.ex. föräldrar, lärare och 
skolhälsoteamet. 

[I diskussion om diagnoser] Det är ju någonting mellan föräldrarna och skolan, det är mer av 
en privatsak. En utredning kan ju visa på styrkor och svagheter och på så sätt vara som en 
hjälp för pedagogen att möta eleven. Men jag har ju jobbat mycket med de här utredningarna 
och tycker att man egentligen vet redan innan, eller borde veta, vad eleven behöver för stöd.  

(Intervjuperson A) 

De positiva sidorna av en diagnos balanseras mot de negativa sidorna i intervjuerna. 
Argumenten kan lyda som på följande sätt att diagnosen är bra för pedagogerna som ger stöd till 
eleven när denna är i behov av det, men att eleven kan känna sig utpekad. Att 
utredningen/diagnosen kan hitta styrkor och svagheter hos eleven, men att eleven kan framstå 
som felaktig. 

Individualisering av undervisningen 

Specialpedagogen och rektorn berättar att det är upp till den enskilda läraren att individualisera 
undervisningen så att den passar alla elever och att det är viktigt att läraren har viljan och 
kunskapen att se alla elever.  

Individualiseringen kan se väldigt olika ut hos de olika lärarna, där vissa förbereder mer 
grundligt i planeringen medan andra tänker mer på hur de bemöter eleverna under lektionerna. 
För att visa hur olika det kan se ut följer några citat. 

Försöker verkligen lägga upp instruktioner för hur de [elever med koncentrations-
svårigheter/diagnos ADHD] kan ta en instruktion och att man använder olika sätt när man 
visar någonting. Att man är tydlig. Jag försöker ofta koppla tillbaka till den eleven [elev med 
koncentrationssvårigheter/diagnos ADHD] för att se om den har hängt med. Jag tycker man 
kan göra alla moment utifrån sin egen nivå. Medvetengöra hela gruppen på ’vad är vårt syfte 
med den här uppgiften’, så att det inte blir så mycket fokus på en person och dennas brister, 
utan mer ’hur löser vi det tillsammans’ och hur kan vi ta del av alla olika kunskaper i det. 

(Intervjuperson E) 
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E ifrågasätter ofta sig själv hur det har gått och hur man kan arbeta vidare när det inte fungerar i 
en klassrumssituation. Försöker därmed tänka över hur övningar bör göras och hur det kan 
fungera med hela gruppen. E pratar också mycket om samarbetet mellan lärare, assistent och 
elev. Kommunikationen är en viktig del i arbetet för att hitta de fungerande lösningarna. 

 

Om jag vet att en elev har en diagnos så kanske jag sätter den eleven med elever som fungerar 
bra tillsammans i gruppen, så att denna eleven får lite extra stöd där… [Jag frågar om det 
arbetas i förebyggande syfte redan i planeringen] Delvis det där med grupperna, 
lagindelningar. Jag försöker tänka på det i alla fall, i redskap och dans tillexempel, så att den 
eleven också utvecklas på ett vettigt sätt. Rätt svåra moment de där. 

(Intervjuperson D) 

Anpassar, nä men det, jag vet inte om jag tänker på något speciellt sätt faktiskt för eleverna 
[elever med koncentrationssvårigheter/diagnos ADHD]. Som vi sa här tidigare med förståelse 
för att de kan vara lite stökiga eller så där. Men om de har glömt grejer [kläder] så kan de vara 
med i alla fall för jag tycker att det är viktigt att de rör på sig. Det brukar inte vara några 
problem, de flesta tycker att idrott är kul, att de får röra på sig lite grann. Det är inte samma 
krav på att sitta still och på det sättet tycker jag det är viktigt att få med dem. 

(Intervjuperson C) 

I intervjun med specialpedagogen och rektorn framkom det även där att den individualiserade 
undervisningen ser väldigt olika ut hos skolans olika lärare. Att vissa av skolans lärare har 
svårare att anpassa sig till de olika diagnoserna och att kunskaperna inte alltid finns på skolan 
och hos lärarna. Det kan för vissa vuxna ta tid att ändra sin utlärningsstil för att anpassa sig till 
elever med diagnoser. Men de tillade att många lärare också gör ett mycket bra och kvalitativt 
arbete för att individualisera undervisningen för elever med koncentrations-
svårigheter/diagnosen ADHD. 

Brobygge, en samarbetsplanen  

Samarbetsplanen Brobygge började, enligt rektorn, med att glappet mellan grundskolan och 
gymnasieskolan ansågs vara allt för stort och att eleverna inte hade tillräckligt med kunskap vid 
övergången. Till en början var samarbetsplanen endast till för matematiken för att sedan utökas 
till de flesta ämnena i skolan. Rektorn berättar att det fungerar bra för elever som är svaga 
kunskapsmässigt, till exempel i matematik, där de kan bevisa att de har kunskapen som krävs 
under en längre tid.  

Barn, med till exempel ADHD, som har svårt att se och hitta strukturer i ett stort material blir 
det här [Brobygge] guld värt. Små mål som de [eleverna] kan pricka av eftersom de klarar 
uppgifterna ger ’oj, jag kunde det här’ för att sedan fortsätta med vidare material… Man delar 
upp helheten i delmål, vilket jag kan tycka vara bra. 

(Intervjuperson B) 

Rektorn tycker att samarbetsplanen kan ses som en individualisering för vissa elever i vissa 
ämnen samt att den kan användas som en längre individuell utvecklingsplan för elever. 
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Idrottslärare C berättar att det inte arbetas med samarbetsplanen Brobygge i Idrott och Hälsa, 
men är väl medveten om vad som innebär med den eftersom C arbetar med denna inom 
matematiken. C anser att det är en bra tanke med ett längre samarbete mellan skolor. 

Av de övriga två idrottslärarna känner en av dem till vad Brobygge är men arbetar inte med det i 
Idrott och Hälsan medan den andra erkänner att denne inte vet vad det innebär med 
samarbetsplanen innebär. Specialpedagogen hänvisade till kommunens hemsida och vidare till 
skolan eftersom denne inte visste vad Brobygge var. 

Bemötande och motivation 

För elever med diagnosen ADHD är det viktigt att lärarna kan hitta deras inre vilja till att lära 
sig menar specialpedagogen. Om eleverna hittar sin inre ”morot” så har de större chans att lära 
sig i skolan. Det är lärarens uppgift att hitta ett sätt som stärker elevens självförtroende och vilja 
till att lära sig. 

Allt beteende som uppmärksammas tenderas att förstärkas. Så även negativ uppmärksamhet 
tenderas att förstärka ett beteende. Tjat och skäll gör att eleven kanske stannar upp för 
tillfället, men du har inte ändrat på beteendet till nästa dag, så du kommer att få fortsätta att 
tjata och skälla på den här eleven. Men om du istället ändrar fokus och berömmer eleven som 
sköter sig som sitter bredvid, och inte säger åt den här eleven som inte gör det han ska, så ökar 
chansen att det här dåliga beteendet kommer att minska… Det är precis på det sättet man 
måste bemöta de här eleverna [elever med koncentrationssvårigheter/diagnos ADHD]. De har 
fått höra hur många tusen gånger som helst alla dåliga saker de gör, och de har ju inte blivit 
bättre av det. Ofta får de väldigt dåligt självförtroende, dålig självbild och ser sig själva som 
dåliga personer, vilket de också ofta får höra och att de ska skall skärpa till sig. Så de behöver 
mycket positiv uppmärksamhet och mycket beröm för det de gör.  

(Intervjuperson A) 

Det är i och med detta väldigt viktigt att hjälpa eleven hitta ett system som denna tycker fungera 
och som hjälper till att bygga upp självbilden igen.  

Lärarna berättar att de försöker hitta metoder som går att applicera i klasser där det finns elever 
som har svårt att följa med de instruktioner som ges. Metoderna ser, som sagt tidigare, olika ut 
och resultaten varierar enligt lärarnas egna åsikter. De anser att om en metod fungerar är det 
viktigt att se vad det är som fungerar för att kunna ta det med sig till andra liknande situationer.  

Resurser till extra hjälp/särskilt stöd 

I och med att intervjuerna har den röda tråden från kommunen till rektor och sedan hela vägen 
ner till lärare i idrott har jag fått hört flera olika syner på hur diagnoser tolkas och hur extra 
hjälp/särskilt stöd bör ges till elever. 

Eftersom att kommunen följer skollagen så har de, enligt specialpedagogen, ingen syn på hur 
diagnoser skall användas. Det står inget om diagnoser i läroplanen utan den tar endast upp 
behovet av särskilt stöd. A berättar att diagnoser inte har någon påverkan på om en elev ska få 
hjälp utan det är behovet av stöd som räknas. 
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Ute på skolorna så kan det nog spela någon roll [med diagnoser]. Att man kanske tar hänsyn 
till de här eleverna när de har fått diagnos, kanske man förstår att de här barnen inte är 
ouppfostrade utan det finns en svårighet att sitta still, lyssna och vara uppmärksam. 

(Intervjuperson A) 

A redogör också att det är skolans ansvar att bidra med extra resurser om behovet finns. 
Kommunen har rekommendationer för skolans åtgärdsplaner, men det är i slutändan skolan som 
bestämmer hur dessa skall se ut. Även valet att använda sig av till exempel mindre 
undervisningsgrupper är upp till den enskilda skolan att bestämma. Den viktigaste rollen 
kommunen har, som det framstår i intervjuerna, är deras ekonomiska stöd om skolan kräver mer 
resurser. Skolorna får söka pengar beroende på hur stort behovet av extra resurser är.  

Målet för eleverna med extra hjälp/särskilt stöd är att de ska få en så normal skolgång som 
möjligt och att de skall integreras med den vanliga klassen så långt det går. A berättar att 
integreringen kan se olika ut på olika skolor och att det återigen är upp till skolan att skapa den 
bästa miljön för att individualisera för eleverna. Vidare kommenterar A vikten av lärarens 
agerande i klassrummet som en av de viktigaste bitarna i undervisningen. Läraren behöver 
förbereda, strukturera och sätta upp delmål för att anpassa undervisningen för att stärka 
motivationen för elever med koncentrationssvårigheter. 

Rektorn på grundskolan berättar att de arbetar med 20 elever per klass och att detta skall ligga 
som grund till att underlätta den individualiserade undervisning i klassrummet. B har på detta 
sätt förhoppningen att öka inkluderingen av elever i behov av särskilt stöd, då läraren kan får 
mer tid för den enskilda eleven. Skolan har även en extra enhet som består av erfarna lärare och 
specialpedagoger som finns till för att ge ytterliggare individuellt stöd för enskilda elever. I 
arbetet med resurstilldelning och diagnoser berättar B följande: 

När man ser att barnet har det här beteendet så borde det ju vara så att ’Ring klocka, ring’ och 
med all den erfarenhet vi har så borde vi försöka hitta andra vägar att jobba med barnet. Men 
oftast så är föräldrar pålästa och vill ha svar på ’varför är mitt barn så här?’ och då blir det 
diagnosvägen. Sedan när den [diagnosen] kommer tillbaka så är det ungefär som vi har trott 
och ibland står det också tips om hur man ska jobba. Ofta står det att man ska ha en egen 
resurs och om man har väldigt många barn med de här diagnoserna på en stor skola så finns 
det inte en chans att alla de barnen har egna resurser som följer dem hela dagarna, det finns 
inte i denna värld. Jag tror ibland att föräldrarna tror att om man får en diagnos så blir det lika 
med extra hjälp. När barnen har det här sättet att funka så borde vi kanske sätta oss ner tidigare 
och fundera på hur vi kan göra, att prova olika modeller utan att veta om det finns en diagnos 
eller inte. Där borde vi bli bättre.  

(Intervjuperson B) 

Diagnosen i sig ger inte något extra stöd, men kan öppna ögonen för personer som arbetar med 
eleverna. Det som kan brista i skolans arbete för extra hjälp/särskilt stöd är, enligt A och B, de 
ekonomiska resurserna. Pengarna i skolan och kommunens bidrag räcker inte till för att anställa 
de rekommenderade elevassistenterna, vilka i sig ofta inte har någon pedagogisk utbildning.  

I samtalen med lärarna ges en bild av att de har ont om tid och att det är svårt att hinna med att 
ge det extra stödet som ibland behövs för vissa elever. Lärarna får ofta klara sig själva och det är 
dåligt med hjälpresurser/hjälpmedel som de kan använda sig av. De beskriver att de gör vad de 
kan av situationen. 
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Utbildning för begreppet ADHD 

Redan vid första intervjun får jag höra av den kommunanställda specialpedagogen att kunskaper 
om diagnoser och bemötanden allt för ofta saknas ute på skolorna. Han talar om vikten av 
lärarens goda planering och hur viktigt själva bemötandet mellan läraren och eleven är. Att det 
är läraren som bär det största ansvaret för att undervisningen skall fungera för alla elever, med 
eller utan diagnos. Rektorn berättar att kunskapen är viktig för de pedagoger som arbetar med 
bemötandet av elever med koncentrationssvårigheter/diagnos ADHD. Men att det inte är alla 
som har den utbildningen som krävs, en utbildning som kan hjälpa lärarna att på ett mer 
pedagogiskt sätt planera undervisningen utifrån vad eleverna behöver. 

Lärarna anser att de inte har tillräckligt med kunskap när det kommer till begreppet ADHD. De 
gör så gott de kan och försöker att samarbeta så mycket det som möjligt. Samtliga lärare jag 
intervjuade var intresserade av att lära sig mer om fenomenet ADHD och sade att om det fanns 
kurser genom skolan var de villiga att gå på dessa.  

Enligt specialpedagogen finns det en specialpedagogisk kurs genom kommunen som är gratis 
och som årligen genomförs i stadshuset. Kursen tar upp grunderna i de vanligaste diagnoserna 
och ger tips på hur lärare/pedagoger kan planera undervisningen för att den skall passa elever 
med t.ex. koncentrationssvårigheter. De som går kursen är för det mesta personer inom 
kommunen som redan arbetar med personer som fått en diagnos, men alla lärare är välkomna att 
vara med. Problemet med att gå kursen för de intervjuade lärarna är att det ofta är svårt att passa 
in den i deras ordinarie schema. Den ekonomiska ersättningen var även ett problem om lärarna 
ville gå kursen utanför arbetstiden. En av idrottslärarna hade förgående år ansökt att gå kursen 
men på grund av den tidigare nämnda problematiken fått avstå kursen.   
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Diskussion 
Syftet med min uppsats har varit att undersöka vilka olika tolkningar som finns för begreppet 
ADHD, samt att undersöka hur en kommun i Stockholms län, en grundskola i den valda 
kommunen och skolans olika idrottslärare arbetar utifrån styrdokument och erfarenheter för att 
skapa en inkluderande skola för alla elever.  

Diagnosen ADHD 
Definitionen till vad ADHD är kan variera och förklaringarna kan se like olika ut. Det kan vara 
svårt att komma överens om vad exakt begreppet ADHD är och vilken betydelse denna diagnos 
kan ha för olika människor. På grund av de olika synsätten kan det vara svårt för lärare i skolan 
att veta vad begreppet står för. I samtliga intervjuer har det gjorts beskrivningar av vad en typisk 
elev med diagnosen ADHD är och de har alla sett olika ut. Den vanligaste förklaringen har varit 
den hyperaktiva delen och det var endast rektorn som beskrev diagnosen ADHD som en delad 
diagnos, där AD och HD kan ses som skilda delar. Problematiken med ett så pass ungt begrepp, 
som ADHD fortfarande är, kan vara att forskare inte till hundra procent vet vad symptomen 
beror på och vilka yttre miljöer som kan påverka under graviditeten. Teorier om en neurologisk 
förklaring har länge funnits, men den neurologiska (medicinska) förklaringen presenterades för 
första gången för mindre än ett år sedan, vilket tyder på hur ny kunskapen är för begreppet 
ADHD.  

Diskussionerna mellan sociologer och naturvetare är många. Sociologerna Kadesjö och Kadesjö 
menar att diagnosen kan vara miljörelaterad och att de olika institutionerna, till exempel skolan, 
kan framkalla dessa begrepp. Diagnostiseringen problematiseras ytterliggare eftersom barn med 
socioemotionella problem kan uppvisa liknande symptom som barn med diagnosen ADHD, 
vilket gör att det blir både svårt att ställa och avgränsa diagnoserna.57 Volkow, som är medicinsk 
doktor, ser förklaringen utifrån ett medicinskt perspektiv där den neurologiska forskningen är av 
större betydelse och där resultaten kan användas som ett hjälpmedel för att höja motivationen 
och öka stimulansen för elever med diagnosen ADHD. 58 Resultaten kan även visa på hur 
mediciner kan hjälpa till att stimulera eleverna i skolan.  

Skolans arbetssätt  
I och med att vi har en skolpolitik som är för inklusion av alla elever är det viktigt att se och 
förstå alla elevers behov. I en skola för alla är det därför betydelsefullt att undervisningen på 
bästa sätt anpassas för alla individer. 

                                                        
57 Hjörne & Säljö, Att platsa i en skola för alla, 53 

58 Volkow. Evalutating Dopamine reward pathway in ADHD. 1089-1090 
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Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan 
utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.59 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 1994) 
står det inte något beskrivet om att en diagnos kan behövas eller att den kan verka som stöd för 
varken skolan eller eleven. Det står däremot att: 

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. Skollagen föreskriver att utbildningen 
inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 §). 
Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning 
innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 
skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 
också olika vägar att nå målet. 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.60 

När vi granskar kommunens styrdokument ser vi att det inte heller nämns något om diagnoser 
eller hur de skall användas. Specialpedagogen säger i intervjun att kommunen inte har någon 
syn på diagnoser eller hur de används i skolan eftersom diagnoser inte nämns i Lpo 94. 
Kommunens skolplan beskriver att en av skolans viktigaste uppgift är att fostra och utveckla till 
att kunna ta till sig det demokratiska samhällets grundläggande värderingar, människors lika 
värde, åsikts- och yttrandefrihet. Det som står beskrivet om hur undervisningen skall bedrivas är 
att ett individanpassat lärande skall utgå ifrån vad eleven kan och där läraren har huvudansvaret 
för att skapa situationer och förutsättningar för lärandet. Det står även beskrivet att om det 
bedöms att något barn/elev är i behov av extra stimulans eller särskilt stöd skall stöd ges.   

I styrdokumenten tyder ingenting på att en diagnos skulle hjälpa varken skolan eller eleverna i 
deras kunskapsmässiga utveckling. Eftersom skolan har krav på sig att hjälpa alla elever i behov 
av extra stöd kan diagnoser som ADHD ses som överflödig för skolans verksamhet om man 
utgår från styrdokumenten. Enligt rektorn på grundskolan är processen till att få en diagnos, 
som ADHD, en lång väg att gå där flera kunskapsområden täcks av olika personer för att eleven 
skall få rätt diagnos. Rektorn säger att skolan inte är i behov av en diagnos för att extra stöd 
skall ges, men medger att skolan borde bli bättre på att tidigare tänka igenom hur skolan kan 
arbeta för att stärka elevens utveckling genom att prova olika arbetsmetoder, utan vetskapen om 
eleven har en diagnos eller inte. Han beskriver att när skolan ser att ett barn har ett speciellt 
beteende borde det ringa varningsklockor och alternativa vägar att arbeta med eleven bör tänkas 
över. Detta påvisar en medvetenhet från skolan att de bör reflektera över sitt arbete för elevens 
bästa, före en diagnostisk utredning sätts igång. 

                                                        
59 Lpo 94. 3 

60 Ibid. 4 
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Ett förslag är att skolan börjar använda sig av kommunens samarbetsplan, Brobygge, i ämnet 
Idrott och Hälsa. Denna plan kan användas som ett hjälpmedel för elevens kunskapsmässiga 
utveckling genom hela skolgången. Om Brobygge används som en lång individuell 
utbildningsplan kan det leda till att skolan kan fånga upp fler elever med skolsvårigheter och 
arbeta med dessa innan de skapar barriärer som hindrar elevens utveckling. Eftersom Brobygget 
sträcker sig genom alla skolans åldrar, från förskolan till gymnasiet, skulle det finnas en 
möjlighet att testa olika lärometoder redan från början och på detta sätt skulle skolan kunna 
arbeta i ett mer förebyggande syfte. Tidiga insatser minskar risken för att eleven hamnar i en 
negativ spiral som kan förstärka elevens negativa beteende.61 Med ett längre uppföljande arbete 
skulle elevens goda kunskaper kunna speglas bättre och sättas i fokus istället för att fokusen 
hamnar på det som skiljer eleven från normen i klassrummet. Socialstyrelsen beskriver att: ”De 
[elever med diagnosen ADHD] är i behov av ett genomtänkt stöd med en undervisning 
anpassad till deras förutsättningar under hela sin skoltid.”62 I intervjuerna med idrottslärarna 
berättar de att Brobygget inte används inom Idrott och Hälsan och en av de intervjuade 
idrottslärarna säger även att denna inte vet hur Brobygget fungerar. Rektorn på skolan höll med 
om att Brobygget skulle kunna användas som en längre individuell utvecklingsplan för att 
hjälpa både skolan och eleven i deras framtida arbete.  

I en skola för alla är målet att alla ska vara inkluderade i undervisningen, vilket betyder att 
undervisningen måste vara anpassad till alla för att denna inklusion skall fungera. I och med att 
eleverna får ökat ansvar över sina egna studier kan det bli svårare för en del elever i skolan att 
klara av arbetet. Kommunens skolplan säger att det är ”väsentligt att verksamhetens mål och 
ramar förtydligas för elever och föräldrar så att eleverna under lärarnas ledning successivt kan ta 
ökat ansvar för sin egen inlärning.”63 Det ökade ansvaret kan passa många och leda till att dessa 
elever kan vara med och påverka sin egen skolgång på ett positivt sätt. För elever med 
diagnosen ADHD kan dock detta ansvar leda till motsatsen enligt barnneurologen Kerstin 
Holmberg eftersom elever med diagnosen ADHD mår bättre av mer struktur i skolan.64 När 
skolan frångår den dagliga rutinen för att övergå till att ge mer elevansvar kan det skapa oro hos 
elever med diagnosen ADHD.65 Idrottslärarna berättar att tydliga instruktioner är det som 
behövs för att få med alla elever i undervisningen. Förtydligande av mål och ramar hjälper 
elever med koncentrationssvårigheter, men det som blir svårt är när flera led av instruktioner 
ges. Korta instruktioner kan därmed verka som motivationshöjare för elever med 

                                                        
61 Kort om ADHD hos barn och vuxna, 35 & 43 

62 Ibid, 42 

63 En plattform för framtiden, 5 

64 http://www.dn.se/sthlm/livets-harda-skola-1.895331 Hämtat den 9 mars 2010. & Holmberg, K. 

Health complaints, bullying and predictors of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in 10-

year-olds in a Swedish community, (Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2009), 101-102 

65 Kort om ADHD hos barn och vuxna, 41 & 43 
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koncentrationssvårigheter eftersom det tydliggör vad som skall göras, vad som kommer att ske 
och vad som förväntas av eleven.66 

Diagnosen i skolan 
Man kan fråga sig varifrån och varför diagnosen har kommit till att bli en så inflytelserik del av 
skolans arbete? Som jag tidigare beskrivit står det inget om diagnoser i kommunens eller 
skolans styrdokument.  

Synen på diagnosens betydelse beskriver både specialpedagogen och rektorn i intervjuerna som 
en slags förlåtelse och förståelse för personer som arbetar runt omkring eleven. De menar att det 
ofta är lärare, skolhälsovården eller föräldrar som trycker på för att en diagnostisering skall 
göras. Denna typ av förståelse kallar Eva Hjörne och Roger Säljö för ”Labels of forgivness” 
eller etiketter av förlåtelse och de verkar genom att en ursäkt ges till de personer i elevens 
omgivning, så att dessa personer inte kan belastas för de problem eleven orsakar när denna inte 
når upp till omgivningens förväntningar.67 Det gör att diagnosen tar lärarens eller föräldrarnas 
skuld och oförstående och ger dem en förlåtelse, ursäkt eller kanske en förståelse till att de 
själva inte har gjort något fel. Detta fenomen ses även i intervjuerna med idrottslärarna som 
beskriver att diagnosen kan ge dem en ökad förståelse till varför eleven beter sig som den gör. 
En av idrottslärarna säger att det kan kännas skönt om han/hon får reda på om det finns en 
diagnos. Diagnosen minskar pressen hos läraren, enligt läraren själv, genom att den används 
som en förklaring till att läraren inte gör något fel. Diagnoser kan, enligt rektorn, även ses som 
en typ av kvittens för extra stöd till eleven hos både föräldrar, lärare och inom skolhälsovården, 
det vill säga att om diagnosen ställts kan dessa kräva mer stöd för eleven. Vidare beskriver 
specialpedagogen diagnoser som en privatsak, något mellan föräldrarna och skolan. Detta visar 
återigen på att diagnoser inte alltid används för elevens bästa utan används mer för att stödja de 
personer som kommer i daglig kontakt med eleven.  

Det som kan ses som positivt med en diagnos i skolan är att lärarna får en ökad förståelse för 
elevens beteende och att eleven inte bara handlar om en ”stökig” elev som försöker att jäklas. 
Lärarna kan inkludera elever med diagnosen ADHD på ett bättre sätt genom att de utefter 
rekommendationer kan planera lektionerna för elevens behov. Med en diagnos som följer eleven 
genom skolgången kan lärare som tar över elever se att eleven behöver en mer strukturerad 
skolgång. 

                                                        
66 Rønhovde, Om de bara kunde skärpa sig!, 28 & Beckman, ADHD/DAMP – En uppdatering, 107 & 

Rygvold, A (red). Barn med behov av särskilt stöd – Grundbok i specialpedagogik. 

(Studentlitteratur, Lund. 2001). 89. 

67 Hjörne & Säljö, Att platsa i en skola för alla, 54 
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Men för att förstå barnens många gånger sammansatta och motsägelsefulla problem och vilket 
stöd de behöver, kan det behövas en utredning med pedagogisk inriktning, dvs. med ett annat 
fokus än den diagnostiska utredning som beskrivits tidigare. Den pedagogiska utredningen ska 
klarlägga och skapa förståelse för barnets förutsättningar som de kommer till uttryck i 
skolmiljön. Den ska ge underlag för en skolsituation och en pedagogisk uppläggning som är 
anpassad till barnets behov. 

(Socialstyrelsen)68 

På detta sätt kan diagnosen vara som hjälp till att arbeta i förebyggande syfte för att ge eleven 
en individanpassad undervisning. Som sagts tidigare säger styrdokumenten som skolan följer 
ingenting om diagnosens betydelse, men en diagnos kan hjälpa föräldrarna att kräva mer av 
skolan om diagnosen visar på vad eleven behöver hjälp med. Till exempel kan det vara lättare 
att få en assistent i klassrummet om det rekommenderas att en assistent behövs i en diagnostisk 
utredning. Att använda diagnosen som kvitto på att eleven ska få extra hjälp nämns även i 
intervjuerna med rektorn och idrottslärarna. En diagnos kan, enligt specialpedagogen, även ta 
fram elevens starka sidor vilket kan göra att eleven själv förstår att det går att klara av 
situationen eleven befinner sig i. 

Det kan också vara intressant att uppmärksamma hur personerna i intervjuerna berättar hur 
diagnosen kan vara bra eller dålig för eleverna och hur diagnosen används i skolan och av 
föräldrar. Det jag vill visa på är att ingen, förutom specialpedagogen, beskriver hur eleven själv 
känner för en diagnos och hur eleven själv känner att diagnosen är positiv eller negativ. 
Eftersom jag inte har intervjuat några elever kan jag endast diskutera hur skolpersonalen tar upp 
problematiken med diagnoser hos sig själva och att ingen nämner elevernas inställning till sin 
diagnostisering. Det som beskrivs utifrån ett elevperspektiv är, enligt specialpedagogen, att 
eleven kan ta rollen som diagnostiserad. Att eleven kan känna sig annorlunda och få känslan av 
osäkerhet och därmed gömma sig bakom sin diagnos och använda den som en ursäkt, till 
exempel säga ”jag kan inte, jag har ADHD”.69 Den känslan kan även följa eleven utanför skolan 
och bidra till att eleven även i andra sociala samanhang bemöts på ett speciellt sätt.70 Enligt Eva 
Hjörne och Roger Säljö kan även problematiken för en elev med en diagnos förstärkas i skolan 
redan innan en individuell utvecklingsplan har påbörjats, detta för att det oftast är ”den 
remitterande eleven” som är utgångspunkten för mötet och inte hur skolan har misslyckats i sin 
undervisningsstrategi.71  

Individualisering 
För att lärarna skall kunna följa styrdokumenten behöver de veta hur de på bästa sätt kan 
individualisera undervisningen så att den passar alla elever. Eftersom det är lärarens 
huvudansvar att skapa situationer och förutsättningar för lärande i klassrummet krävs goda 
kunskaper hos läraren om hur undervisningen på bästa sätt kan anpassas för elever med 

                                                        
68 Kort om ADHD hos barn och vuxna, 42 

69 Hjörne & Säljö, Att platsa i en skola för alla, 70 

70 Ibid. 

71 Hjörne & Säljö, Att platsa i en skola för alla, 99 
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diagnosen ADHD. I intervjuerna med idrottslärarna kan vi se ganska stora skillnader i hur 
planeringen ser ut för att anpassa undervisningen. En av idrottslärarna planerar inför lektionen, 
genomför lektionen med eleverna i åtanke och sedan reflekterar efter lektionen för att se att 
lektionens mål nått fram till alla elever. En av de andra idrottslärarna beskriver att elever med en 
ADHD diagnos kan få vara med på lektionerna även om eleven glömt kläder, men att denna 
lärare inte planerar något speciellt för dessa elever. 

Grundskolan som jag har varit i kontakt med arbetar med klasser om 20 elever per klass och det 
är, enligt rektorn, ett försök till att ge läraren mer tid till för att se alla elever i klasserna. Med 
dessa mindre klasser är tanken att fler elever ska få hjälp i klassrummet istället för att gå till en 
speciallärare, vilket ökar chansen att eleverna inkluderas i klassrumsundervisningen. De barnen 
med hyperaktivitet är ofta resursstarka och klarar sig bra i skolan om de inte har några 
koncentrationsproblem menar den norska neuropsykologen Grete Bryhn.72 Hon menar att de 
ofta kan ”underhållas” med större utmaningar i skolan. Med skolans mindre klasser blir det 
lättare för lärarna att organisera och utgå från elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper för att främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

Specialpedagogen berättade att lärare ska vara försiktiga med att uppmärksamma negativa 
beteenden eftersom allt beteende som uppmärksammas tenderas att förstärkas. Tillsägelser och 
tjat kan ändra situationen tillfälligt, men beteendet kommer inte att ändrats. ”Barnen behöver 
snabb, tät och tydlig återkoppling och handling i stället för tjat”.73 Elever med 
koncentrationssvårigheter/diagnos ADHD får ofta höra vad de gör för fel och för att bryta 
negativa trender bör läraren istället uppmärksamma det positiva i klassrummet. Att arbeta med 
elevens motivation och ge positivt beröm stärker elevens självkänsla, vilket kan leda till en 
positiv självuppfyllande profetia.74 Med självuppfyllande profetia menas att om läraren 
förväntar sig att eleven ska misslyckas kommer eleven troligtvis att misslyckas, men om läraren 
förväntar sig att eleven tar ansvar och gör bra ifrån sig kommer eleven på sikt påverkas av detta 
och också handla därefter på ett positivt sätt. Specialpedagogen håller med om denna 
uppfattning och berättar att beröm vid positiva företeelser stärker motivationen hos elever med 
koncentrationssvårigheter då de ofta har en dålig självbild och dåligt självförtroende. 

I intervjuerna tycker samtliga att kunskap om begreppet ADHD är viktigt för skolans 
arbetsmetoder skall fungera på ett optimalt sätt. Enligt specialpedagogen saknas kunskapen allt 
för ofta ute skolorna. Idrottslärarna i grundskolan berättar att de gör så gott de kan med att 
planera och individualisera samtidigt som samtliga skulle vilja ha mer utbildning för att för att 
på bästa sätt kunna förstå och anpassa lektionerna för elever med koncentrations-
svårigheter/diagnos ADHD.  
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Slutsats 
Begreppet ADHD är ett väldigt komplicerat begrepp som skolan, kommunen och forskare har 
svårt att enas om gemensamma förklaringar till. Trots att diagnoser inte är nödvändiga i skolan, 
enligt skolan styrdokument, kan diagnoser ses som en stor hjälp för skolan och skolans lärare i 
deras förståelse för eleven. Diagnosen ADHD kan ses som ett fenomen i sig som har tagit fart 
för att ge förståelse för personer runt omkring eleven, utan att ta med sig och hjälpa eleven. Om 
diagnosen ADHD skall användas i skolan bör den endast användas för att hjälpa eleven att på 
bästa sätt utvecklas kunskapsmässigt och personligt.  

En vidare slutsats är att det behövs mer utbildning om begreppet ADHD i skolan för att 
undervisningen skall individanpassas till eleven på bästa möjliga sätt. Intervjupersonerna i 
studien har samtliga ansett att de själva skulle behöva mer utbildning för att öka förståelsen för 
en av skolans vanligaste diagnoser, AD/HD. 
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Fortsatta studier 
Det skulle även vara intressant att fortsätta min studie med att intervjua elever och föräldrar för 
att se deras perspektiv på hur skolan arbetar och hur skolan klarar av att individualisera för 
elever med koncentrationssvårigheter. 

I denna studie är det många frågor som inte tas upp vilket skulle göra det intressant att fortsätta 
med likartade studier. Det skulle vara intressant att ta upp frågan om en medicinsk diagnos som 
ADHD behövs i en skola som inte kräver att en diagnos ställs. Skulle skolan klara av att ta hand 
om elever med diagnosen ADHD om diagnosen inte fanns tillgänglig?  

Eller varför inte fortsätta med en studie som ser hur skolan på ett optimalt sätt kan 
individualisera för elever med koncentrationssvårigheter/diagnos ADHD. Hur kan diagnosen 
ADHD användas i ett positivt syfte utan att de negative sidorna av diagnosen följer med eleven? 
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Bilagor 

Intervjufrågor 

Bilaga 1, Kommunanställd 
Bakgrund 

A. Kan du berätta lite om dig själv och din lärarbakgrund? 
B. Kan du berätta lite om din utbildning? 
C. Kan du beskriva din position inom kommun? 

ADHD 
A. Kan du beskriva din syn på begreppet ADHD?  
B. Kan du försöka beskriva en elev med diagnosen ADHD? 

a. Vad kännetecknar dessa elever? 
b. Vilka problem kan uppstå kring dessa elever? 

C. Kan du beskriva din syn på diagnoser och hur de används? 
a. Vad kan fördelarna respektive nackdelarna vara med en ADHD diagnos? 
b. Har kommunen samma syn på diagnoser? 

Kommunens arbete 
A. Kan du beskriva vad Brobygget är och hur det fungerar i kommun?  
B. Kan du berätta hur kommunen arbetar för att individualisera undervisning för elever med 

diagnosen ADHD? 
C. Kan du beskriva hur kommunen och skolorna i kommunen samarbetar för att öka stödet för 

elever med diagnosen ADHD? 
D. Hur agerar kommunen när en anställd anmäler symptomen/misstanke för ADHD hos en elev? 

a. Kan du beskriva hur processen ser ut? 
E. Vilka resurser, extra hjälp/särskilt stöd, finns att ge elever diagnostiserade med ADHD? 

a. Hur bedömas det om stöd skall ges?  
b. Hur fördelas stödet inom kommunen och på skolorna? 

F. Varierar skolornas budget efter antal elever med behov av extra hjälp/särkilt stöd och/eller 
diagnos? 

a. Vad kräver kommunen av skolorna för en ökad budget, om diagnoserna blir fler? 
G. Hur arbetar kommunen med integrering (inkluderande och exkluderande) av elever med ADHD? 
H. Har du någon uppfattning om vilka kunskaper lärare besitter kring begreppet ADHD i 

kommunen? 
a. Hur ser kommunen på vikten av fortbildningar om ADHD för lärare? 
b. Skulle kommunen vara intresserad av att ge fortbildning om ADHD för sina lärare i 

kommunen? 
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Bilaga 2, Rektor 

Bakgrund 
A. Kan du berätta lite om dig själv och din lärarbakgrund? 
B. Kan du berätta lite om din utbildning? 

Skolans arbete 
A. Kan du beskriva hur brobygget ser ut på skolan och i kommunen? 
B. Kan du berätta hur skolan arbetar för att individualisera undervisningen för elever med 

ADHD? 
a. Hur ser arbetet ut för att nå fram till skolans strävansmål? 

C. Vilka resurser finns på skolan för att ge extra hjälp/särskilt stöd? 
a. Hur bedöms det om stöd skall ges?  
b. Hur fördelas stödet? 
c. Varieras skolornas budget efter antalet elever med behov av extra hjälp/särkilt 

stöd och/eller diagnos? 
D. Kan du beskriva din syn på begreppet ADHD?  
E. Kan du försöka beskriva en elev med diagnosen ADHD? 

a. Vad kännetecknar dessa elever? 
b. Vilka problem kan uppstå kring dessa elever? 

F. Kan du beskriva hur du, som rektor, kan komma i kontakt med begreppet ADHD, samt 
vilka erfarenheter du har av elever med diagnosen ADHD? 

G. Kan du beskriva din syn på diagnoser, hur de används? 
a. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med en ADHD diagnos? 

H. Hur agerar skolan när en lärare anmäler symptomen/misstanke för ADHD hos en elev? 
a. Kan du beskriva hur processen vid en utredning går till? 

I. Hur arbetar skolan med integrering (inkluderande och exkluderande) av elever med 
ADHD?  

J. Har du någon uppfattning om vilka kunskaper lärarna besitter kring ADHD? 
a. Ges det några fortbildningar om ADHD för lärare på skolan? 
b. Skulle skolan vara intresserade av att ge fortbildningar om ADHD för sina 

lärare? 
Samarbete skolan och kommunen 

A. Kan du beskriva hur skolan och kommunen samarbetar för att öka stödet för elever 
med diagnosen ADHD? 

B. Tycker du att skolan får tillräckligt med resurser för att kunna ge det extra stöd som 
eleverna behöver? 
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Bilaga 3, Idrottslärare 

Bakgrund 

A. Kan du berätta lite om dig själv och din lärarbakgrund? 

B. Kan du berätta lite om din utbildning? 

ADHD 

A. Kan du beskriva din syn på begreppet ADHD?  

B. Kan du försöka beskriva en elev med diagnosen ADHD? 

a. Vad kännetecknar dessa elever? 

b. Vilka problem kan uppstå kring dessa elever? 

C. Kan du beskriva din syn på diagnoser och hur de används? 

a. Vad kan fördelarna respektive nackdelarna vara med en ADHD diagnos? 

Skolans och lärarens arbete 

I. Kan du berätta hur du arbetar för att individualisera undervisning för elever med 

diagnosen ADHD? 

a. Hur ser arbetet ut för att nå fram till skolans strävansmål? 

J. Kan du beskriva hur du arbetar med brobygget och hur det fungerar på skolan?  

K. Vilka resurser, extra hjälp/särskilt stöd, finns att ge elever diagnostiserade med ADHD? 

c. Hur bedöms det om stöd skall ges?  

d. Vilka möjligheter har du som lärare att ge extra stöd till de elever som är i 

behov? 

L. Hur agerar skolan när en anställd/du anmäler symptomen/misstanke för ADHD hos en 

elev? 

a. Kan du beskriva hur processen ser ut? 

M. Hur arbetar skolan med integrering (inkluderande och exkluderande) av elever med 

ADHD? 

a. Är elever med diagnoser eller behov av särskilt stöd med i den ”vanliga” 

undervisningen? 

N. Kan du beskriva dina erfarenheter kring elever med symptomen/diagnosen ADHD? 

a. Anser du att du har tillräckligt med kunskap för att bemöta och individualisera 

undervisningen för elever med symptomen/diagnosen ADHD? 

b. Har du fått någon formell undervisning om ADHD? 

c. Skulle du vara intresserad att gå en fortbildning om ADHD 
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