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 Sammanfattning 

Skolgången kan i många fall vara fylld av utmaningar för elever med ADHD och ADD. Detta 

är något som i vår tid utforskas mer och mer. Något som återstår att undersöka är hur arbetet 

med ADHD och ADD i skolan egentligen ser ut. Syftet med denna uppsats har varit att 

studera hur skolkuratorer, lärare och specialpedagoger bemöter och arbetar med barn utifrån 

behoven som förekommer kring ADHD/ADD-problematik samt hur detta förhåller sig till 

tidigare forskning. Studien har utgått ifrån en kvalitativ ansats genom intervjuer med 

respondenter från ovannämnda urval. Vilka strategier som våra respondenter tillämpar i 

vardagen för att hjälpa barnen ifråga, vad deras uppfattning och kunskap om diagnoserna är 

samt hur samverkan fungerar inom och utanför organisationen är tre centrala aspekter i 

studien. Resultatet av denna studie var att mycket av de strategier för bemötande av och 

arbete med elever med ADHD/ADD som togs upp under intervjuerna var synliga i tidigare 

forskning. Intervjuerna har analyserats utifrån Michael Lipskys (1980) begrepp street-level 

bureaucrats, eller gräsrotsbyråkrater. Respondenternas bild av ämnet var varierande då vissa 

fokuserade på de positiva aspekterna av diagnoserna medan andra fokuserade mer på 

problematiken som kopplas till ADHD/ADD. Nästan samtliga respondenter upplevde att 

kunskapen om ämnet var adekvat på deras skola för att bemöta barnens behov. Samverkan 

inom skolorna var vanligt förekommande och ansågs fungera väl medan samverkan med 

andra organisationer ansågs vara bristfällig eller icke-existerande. För framtida forskning kan 

det vara av intresse att undersöka hur högskoleutbildning kan utvecklas för att förse 

information om ADHD/ADD då detta har funnits vara bristfälliga enligt studiens 

respondenter.  

 

Nyckelord: ADHD, ADD, skola, samverkan, gräsrotsbyråkrati 
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1. Inledning 

”Vi i skolan klarar inte av elever med adhd. Lärare: Det är hög tid att undervisningen anpassas 

– för alla barn” (Johansson, 2017). Så lyder rubriken till ett av många debattinlägg kring detta 

ämne i media de senaste åren. Vad som tycks återkomma i varje åsiktsyttring kring barn med 

ADHD och ADD är att ansvaret för en god inlärning och fungerande social relationer för 

dessa elever helt eller delvis kan läggas på skolan. Det talas om bristande kunskap (Bölte et 

al., 2015), brist på resurser (Elf, 2016) och i vissa fall katastrofala följder när skolan inte 

klarar av att bemöta barn med diagnoser som ADHD (Alm, 2017). 

 

Av detta kan man dra slutsatsen att bemötandet av elever med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer som ADHD och ADD är aktuellt i dagens samhälle. Dock kan de röster 

som höjs kring ämnet vara både förvirrande och ibland motsäga varandra. Olika sätt att 

hantera ADHD och ADD i samhället diskuteras fram och tillbaka, men hur ser verkligheten ut 

för de som kommer i kontakt med de barn och unga som lever med ADHD och ADD? Står 

lärarna verkligen handfallna inför dessa elever, eller finns det fungerande strategier i skolans 

värld? Dessa frågor väckte ett intresse för att studera hur skolpersonalen i vardagen arbetar 

med dessa barn och unga. 

 

1.1. Forskningsområde  

Vår uppsats kommer att fokusera på barn med ADHD/ADD och hur deras problematik utifrån 

funktionsvariatonen kan ha inverkan på deras skolgång. Vi har båda två haft praktik som 

skolkuratorer. Under vår praktik har ett intresse väckts för hur ADHD/ADD-problematik 

påverkar barn under deras skolgång och i livet. Under praktikens gång så har vi observerat hur 

dessa barn kan behöva anpassningar för att klara av skolan med allt vad detta innebär. 

Eftersom skolmiljön är en miljö byggd på socialt samspel och prestation kan en diagnos göra 

vardagen och utvecklingen svår för barnet och leda till stora konsekvenser utan rätt stöd 

(Balldin & Hedevåg, 2013).  
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1.2. Vad betyder ADHD/ADD?  

ADHD/ADD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder/ Attention Deficit Disorder och 

är en relativt vanlig diagnos idag. Omkring fem procent av alla barn i skolålder lider av 

ADHD/ADD (Fernell, Kadesjö, Nylander & Gillberg, 2014). Diagnosen är en medicinsk term 

för främst genetiskt orsakade, i undantagsfall förvärvade, nedsättningar i exekutiva funktioner 

och belöningssystem i hjärnan. De tydligast märkbara symptomen hos barn med ADHD/ADD 

är brist på kontroll över uppmärksamheten vilket ofta leder till att barnet uppfattas som disträ 

och tankspridd. Vid ADHD (hyperaktivitet) är rastlöshet ett problem. Detta kan innebära 

svårigheter i att sitta still och ett impulsivt beteende. Barn och vuxna med ADHD/ADD har 

ofta svårt att strukturera vardagen och tenderar att ha nedsatt arbetsminne (Fernell, Kadesjö, 

Nylander & Gillberg, 2014). I vår studie görs inte någon skillnad mellan ADHD med 

hyperaktivitet som huvudsakligt symptom och ADHD fokus på uppmärksamhet (ADD). De 

skrivs tillsammans som ADHD/ADD och innefattar då alla symptom inom ramen för ADHD 

(Fernell, Kadesjö, Nylander & Gillberg, 2014). 

1.3. Forskningsfråga  

Hur professionella vuxna i skolan bemöter samt arbetar med elever med diagnosen 

ADHD/ADD och huruvida detta stämmer överens med gällande forskning kring bemötande 

av barn med ADHD/ADD.  

1.4. Studiens syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur barn med ADHD/ADD bemöts av vuxna 

professionella inom skolans värld och huruvida bemötandet stämmer överens med hur aktuell 

forskning ser ut. Vi vill undersöka vilka strategier som skolkuratorer, specialpedagoger och 

lärare konkret använder för att motverka att barn hamnar i utanförskap eller 

problemsituationer på grund av eller i koppling till diagnosen ADHD/ADD och hur denna 

personal arbetar för att ge dessa barn samma möjlighet till lärande och trygghet som andra 

barn utan diagnosen har.  

1.5. Frågeställningar 

● Hur ser det konkreta arbetet ut på skolan kring bemötande av barn med ADHD/ADD-

diagnos? 
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● Vilka anpassningar har professionella i skolan gjort för dessa elever? I vilken mån finns det 

samstämmighet med gällande forskning inom området?  

1.6. Koppling till socialt arbete 

Enligt Ginsberg & Haglund (2013) kan diagnosen ADHD och symptom på denna kopplas till 

ökad risk för kriminalitet, missbruk, misslyckande i skola och arbete och annat socialt 

nedbrytande beteende. Bland män som sitter i fängelse är det upp till tio gånger vanligare med 

ADHD-diagnos än bland normalbefolkningen (Ginsberg & Haglund, 2013). Detta innebär att 

många av de problem som socialt arbete hanterar till viss del kan kopplas till ADHD/ADD. 

Med en utgångspunkt i detta skulle en stor del av samhällets problem i teorin gå att lösa, om 

inte åtminstone motverkas, genom att arbeta förebyggande med barn som visar upp symptom 

på-, och som diagnostiserats med ADHD/ADD. 

 

En lämplig plats att arbeta med barn med ADHD/ADD är skolan. Skolan är en plats där barn 

spenderar en stor del av sin tid och en plats som är menad att utveckla barnen både 

kunskapsmässigt och socialt. Tidigare forskning visar att lärare och pedagoger med rätt 

kunskap har möjlighet att stötta elever för att hjälpa dem att klara av sin skolgång (Ginsberg 

& Haglund, 2013).  

 

På i stort sett alla kommunala skolor sköts en stor del av det sociala arbetet av en skolkurator. 

Skolkuratorn sköter i regel samverkan med myndigheter och med olika professioner inom 

skolans värld. Som skolkurator är det sociala arbetet inriktat på elevhälsa. Enligt tidigare 

forskning är ADHD/ADD kopplat till ohälsa bland barn och kan som ovan nämnt leda till 

allvarliga konsekvenser för barnets utveckling. Som skolkurator finns möjlighet att genom 

pedagogiskt arbete och via elevhälsoteam identifiera elever som har behov av stöd i skolmiljö 

och se till att de får den hjälp de behöver, oavsett om det gäller stöttning i klassrummet eller 

stödsamtal. 
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1.7. Disposition 

Tidigare forskning redovisas under tre teman, vilka svårigheter en individ kan uppleva i 

samband ADHD/ADD-problematik, vilka metoder som skolpersonal kan använda för att 

hjälpa eleverna samt hur kunskapen gällande ADHD/ADD ser ut inom skolverksamheterna. 

Sedan presenteras uppsatsens teori, vilket är Lipskys begrepp "street-level bureaucracy" eller 

gräsrotbyråkrati. Varför gräsrotsbyråkratin är relevant för denna studie diskuteras också i 

teoriavsnittet. I metodavsnittet framläggs det hur och varför vi har valt att använda vår 

kvalitativa ansats på det sätt som presenteras. Studiens urval, analys av våra intervjuer och 

etiska reflektioner diskuteras också i metodavsnittet. Efter metodavsnittet presenteras 

resultaten av denna studie samt redogörs det för en analysering utifrån specifika teman som 

hittades i texten. Avslutningsvis diskuteras resultaten av denna studie samt hur studiens 

resultat förhåller sig till teorin, tidigare forskning och metod.  

2. Tidigare forskning 

Under detta kapitel kommer vetenskapliga artiklar/studier som är av värde för denna studie 

och dess frågeställningar att presenteras. Det vill säga vad tidigare studier säger om hur det 

konkreta arbetet ser ut i bemötandet gentemot elever med ADHD/ADD samt vilka 

anpassningar som krävs för att tillgodose barnens behov. Informationen om ämnet som har 

framkommit genom läsningen av tidigare forskning utgör en grund för denna studie i två 

avseenden, dels för att dessa vetenskapliga texter är till för att besvara studiens 

frågeställningar och dels för att informationen som återfinns i dessa texter kan appliceras som 

jämförelseobjekt till resultaten av intervjuerna med respondenterna. Majoriteten av de 

vetenskapliga texterna som kommer att läggas fram är internationella, vilket hänger samman 

med att ämnet tycks vara väl dokumenterat internationellt. Dock har vi inte funnit att ämnet är 

dokumenterat i lika stor utsträckning i Sverige. Metoderna samt informationen som hämtas 

från de internationella vetenskapliga texterna kanske inte alltid är applicerbara här i Sverige 

då det inte alltid finns en svensk motsvarighet till dessa. Vi har dock valt att ta med dessa som 

exempel då de visat sig effektiva inom de studier vi presenterar. 

 

Under sökprocessen har vi använt Uppsala universitetsbiblioteks sökmotor för att söka 

relevant forskning som berör vårt forskningsområde. GOOGLE scholar, Sociological 

abstracts samt JSTOR är andra sökmotorer som användes. Sökorden som vi använde oss av 
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var: ADHD barn och unga, ADHD skola, ADHD bemötande, ADHD kategorisering, ADHD 

categorization, Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD school counselors, ADHD in 

the classroom, ADHD school adaptation.  

  

Vi började söka på svenska men eftersom det inte var så många svenska vetenskapliga artiklar 

som var peer reviewed och tillämpbara till våra frågeställningar, så övergick vi till att söka på 

engelska. Vi fick då fler resultat på våra sökningar och kunde lättare hitta relevant material. 

Vi började med enkla och tydliga sökord kopplade till våra frågeställningar. Efterhand började 

vi vidga våra söktermer för att hitta fler relevanta artiklar.  

 

Kapitlets struktur är sådan att svårigheter som kan förekomma i samband med ADHD/ADD 

både gällande skolprestation och socialt presenteras först. Beskrivning av olika metoder som 

är tillämpbara för att utveckla barnens förmågor som redogörs i de vetenskapliga texterna 

kommer sedan att redovisas. Sedan så presenteras det hur stor kunskapen är om ADHD/ADD 

inom viktiga yrkesroller som berör barn. Avslutningsvis framförs det hur viktig 

socialarbetarens, i detta fall skolkuratorn, roll är i skolan.  

 

2.1. Barnens svårigheter kopplat till ADHD/ADD 

I denna kategori presenteras sociala svårigheter och inlärningssvårigheter som kan kopplas till 

problembilden som tillskrivs diagnosen ADHD/ADD.  Elever som har ADHD/ADD-

problematik kan uppleva många svårigheter i sin vardag. Som ovannämnt, se 1.2., så är några 

svårigheter som förekommer i samband med ADHD/ADD exempelvis impulsivitet, 

hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem, svårt att sitta still och så vidare. (Eriksson & 

Carlsson 2016; Lea & Shillingford-Butler, 2013; Nordfeldt, Fristedt & Gustafsson, 2013).  

Utöver dessa så har studier även visat att det förekommer flera andra problem som individer 

med ADHD/ADD kan behöva hantera. Exempelvis att barn med ADHD/ADD har 

inlärningssvårigheter tillhör inte ovanligheterna. I en undersökning av Brook & Boaz (2005) 

där 308 barn i åldrarna 12–18 år deltog, var andelen som uppfyllde kriterierna för diagnosen 

inlärningssvårigheter hela 94 procent. Vanligt förekommande för barn med ADHD/ADD är 

även konflikter med jämnåriga och vuxna. Dessa konflikter kan resultera i att barnen hamnar i 
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utanförskap och sin tur uppleva känslan av att inte bli förstådd av de runtomkring (Eriksson & 

Carlsson, 2016; Nordfeldt, Fristedt & Gustafsson, 2013). En annan svårighet som förekommer 

i ungefär 30–50 procent av fallen hos barn som har ADHD/ADD är trotssyndrom, alltså 

svårigheter kopplade till uppförande (Biederman, Newcorn & Sprich, 1991).  

 

Tidigare studier har även visat ADHD uppmärksammas mer bland pojkar än flickor 

(Velasquez, 2012; Fernell, Kadesjö, Nylander & Gillberg, 2014). Flickors behov samt 

diagnostisering av deras problematik har inte alls fått fokus i samma utsträckning som pojkars 

problematik. Det är endast under senare tid, 2010-talet, som flickors behov har fått större 

uppmärksammhet (Velasquez, 2012; Fernell, Kadesjö, Nylander & Gillberg, 2014). 

Anledningen till att ADHD bland flickor inte fått fokus kan tänkas vara de symptomen som 

flickor uppvisar. Det vill säga att de exempelvis är introverta samt tystlåtna och därmed 

mindre synliga i jämförelse med pojkar som i större utsträckning uppvisar hyperaktiva 

symptom (Velasquez, 2012).  

 

Studier har även visat att socialt avvikande beteende är vanligt förekommande hos barn med 

ADHD/ADD. Exempel på några avvikelser i en studie är att ungefär 50 procent av barnen 

med ADHD inte klarar av att ta high school-examen jämfört med åtta procent av barnen utan 

ADHD (Harpin, 2005). Andra exempel är att barn med ADHD oftare hamnar i slagsmål; ca 

17 procent för barn med ADHD-diagnos jämfört med en procent för barn utan ADHD-

diagnos. Kriminalitet, avstängning från skolan och andra socialt avvikande beteenden är också 

mer vanligt förekommande bland personer med ADHD (Harpin, 2005). 

 

Barn med ADHD/ADD-problematik presterar som tidigare nämnt sämre i skolan i högre 

frekvens än andra barn (Harpin, 2005; Daley & Birchwood, 2010). Enligt tidigare studier är 

detta kopplat till barnets bristande förmåga att hålla uppmärksamhet och dess nedsatta 

exekutiva funktioner och beror inte lika mycket på andra svårigheter som impulsivitet och 

hyperaktivitet (Daley & Birchwood, 2010).  
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2.2. Metoder och förhållningssätt för arbete med barn med ADHD/ADD 

I de vetenskapliga texterna är medicinska hjälpmedel en av metoderna som i stor utsträckning 

används i arbete med barn med ADHD/ADD. Vår studie kommer dock att fokusera mer på de 

sociala och pedagogiska aspekterna i metoderna och inte lika mycket på medicinering och 

annan medicinsk vård. Med det sagt så kommer detta att beröras då respondenter själva valt 

att belysa barnens medicinering. Andra metoder som berör barnens föräldrar och hur de själva 

kan hjälpa sina barn kommer inte heller vara i fokus då skolans inverkan på barnen är den 

centrala aspekten för studien. Tidigare studier har dock visat vikten av samverkan mellan 

föräldrar och skolpersonal för elevens utveckling i skolan (Hedevåg & Balldin, 2013). Detta 

kommer också beröras i resultatsavsnittet då respondenterna själva valde att belysa denna 

aspekt. 

  

Gemensamt för flera av de vetenskapliga texterna är att barnen behöver struktur. Shillingford-

Butler & Theodore (2013) menar att ju mer strukturerat ett klassrum är desto bättre för 

barnen. Simonsen, Fairbanks, Briesch, Myers & Sugai (2008) menar att barnens koncentration 

ökar i ett klassrum med tydlig struktur angående tider, regler och instruktioner. De menar 

också att tydlig klassrumsstruktur ger barnen bättre förutsättningar för att bygga relationer till 

de övriga i klassen. Exempel på planering och strukturering av klassrumsmiljö finns även i 

Brock, Grove & Searls (2010). Där beskrivs även vikten av tydlighet vad gäller regler för 

eleverna. Barn med ADHD/ADD-problematik kräver tydligt presenterade regler och kan 

behöva påminnelser om dessa oftare än barn utan ADHD/ADD. Att exempelvis placera 

eleven nära läraren och långt ifrån distraktioner kan vara ett sätt att säkra elevens fokus 

(Brock, Grove & Searls, 2010). Straff- och belöningssystem är en annan metod som anses 

vara effektiv för barn som har ADHD/ADD (Shillingford-Butler & Theodore, 2013; Brock, 

Grove & Searls, 2010; Velasquez, 2012). Här är det viktigt att variera belöningen för eleverna 

för att uppmuntra dem samt att konsekvenserna av deras uppförande måste vara både mer 

strikt och ske mer frekvent (Shillingford-Butler & Theodore, 2013; Brock, Grove & Searls, 

2010; Velasquez, 2012). Att uppmuntra eleven när denne gör bra ifrån sig i skolan är också 

viktigt i bemötande gällande barn med ADHD/ADD problematik (Brock, Grove & Searls, 

2010; Climie & Mastoras, 2015). 
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Ännu en effektiv metod som återfanns i de tidigare studierna var något som kallas för "peer 

tutoring", det vill säga kamratlärande. Detta innebär att en akademiskt stark elev placeras 

bredvid en elev med inlärnings-, eller koncentrationssvårigheter och får agera stödlärare. 

Barnet får då stöd vid genomgångar och hjälp med skolans olika delmoment i sin egna takt 

(Brock, Grove & Searls, 2010; Daley & Birchwood 2010). Enligt DuPaul, Irvin, Hook & 

McGoey (1998) så ska detta i långa loppet leda till en förbättrad klassrumssituation för eleven 

med problematik samt så förbättras dennes akademiska nivå. Denna metod kan anses vara 

kontroversiell i och med att ansvar för ett barns utveckling läggs på ett annat barn. I 

undersökningens kontext har den dock visat sig effektiv för att hjälpa barnet att uppnå 

akademisk framgång.  

  

Den aktuella forskningen som finns angående barn med ADHD lägger stor vikt på barnens 

problematik som förekommer i samband med ADHD enligt Climie & Mastoras (2015). De 

förespråkar att ett större fokus bör läggas på att utnyttja barnens styrkor istället för svagheter. 

Det vill säga om barnens styrkor ges större fokus då kommer barnen få bättre motståndskraft 

mot problem associerade med diagnosen och även stärkt självkänsla. I liknande anda 

förespråkar Baldin & Hedevåg (2013) en kartläggning av barnets styrkor och svagheter för att 

avgöra vilka eventuella metoder kan vara applicerbara för att hjälpa barnet att utvecklas.  

2.3. Kunskap i skolan kring barn med ADHD/ADD 

Under denna rubrik presenteras hur kunskapen gällande arbetet med elever som har 

ADHD/ADD ser ut i skolor samt varför denna kunskap är viktig i bemötandet av dessa elever. 

Skolkuratorns roll i skolan gällande ovannämnda ämne presenteras också. 

 

Kunskapen angående problematiken som förekommer med ADHD/ADD samt hur man bör gå 

tillväga för att bemöta barnen är viktig för elevernas utveckling i skolan menar 

Skolinspektionen (2014). Det kan handla om strategier för att hantera vardagen, vilka 

anpassningar som ger goda resultat och en generell förståelse för hur funktionsvariationen kan 

påverka eleven. Om en lärare saknar kompetens för att bemöta behoven en elev med 

ADHD/ADD har så riskerar det att påverka deras skolprestation och välmående negativt 

(Skolinspektionen, 2014).  
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Andel yrkesverksamma personer i skolan, exempelvis specialpedagoger och lärare, som 

besitter kunskap om hur elever med ADHD bör bemötas eller fått den kompetensutvecklingen 

som krävs för att hjälpa barn med ADHD har visat sig vara låg. En av anledningarna till detta 

beror exempelvis på att lärare i deras högskoleutbildning inte fått tillräcklig med 

kompetensutveckling för att ta sig an ämnet på ett adekvat sätt (Chaban, Tanncock & 

Martinussen, 2010). Enligt Chaban, Tanncock & Martinussen (2010) så behövs det mer 

forskning för att ta reda på hur det går att utveckla ovannämnda skolpersonals kunskaper om 

ADHD på bästa sätt. Detta för att underlätta eventuella individuella anpassningar som krävs 

för barnens framtida utveckling (Chaban, Tanncock & Martinussen, 2010). Denna brist på 

kunskap som existerar på skolor internationellt gällande ADHD/ADD-problematik är även 

förekommande här i Sverige (Skolinspektionen, 2014). Skolinspektionens granskning har 

visat att det krävs en kompetensutveckling för skolpersonalen för att tillförsäkra att elevernas 

behov tillgodoses. Samverkan inom de skolor som granskningen behandlar har också visat sig 

vara minimala vilket också bör förbättras. Dessa aspekter ger en bild av att skolpersonalen 

kanske inte kan bemöta elevernas problematik på bästa sätt utan fortbildning gällande 

ADHD/ADD (Skolinspektionen, 2014).  

 

Skolkuratorernas roll på skolor är essentiella när det kommer till kunskapen och bemötandet 

av elever med ADHD/ADD (Diaz, 2015). Enligt Diaz (2015) så är det fördelaktigt för skolor 

att upphöja socialarbetarens roll då denne besitter den kunskap som krävs för att adressera 

barnens behov. Skolkuratorns roll inom skolan bör framhävas mer så att den på så vis kan 

hjälpa övrig personal inom skolan med bemötandet, kunskapen samt att skolkuratorn kan 

bidra med metoder som kan stärka eleverna. Diaz (2015) menar att det är fördelaktigt om 

skolkuratorn agerar som lärare för skolpersonal angående kunskapen och arbetet med barn 

som har ADHD/ADD-problematik. Eftersom socialarbetarens roll är av stor vikt när det gäller 

att hjälpa barn med ADHD/ADD så lades stort fokus på detta i vår studie. Anledningen till 

detta var att skolkuratorerna skulle kunna bidra med metoder/arbetssätt som är annorlunda 

jämfört med de övriga respondenterna, det vill säga specialpedagoger och lärare. 
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3. Teori 

Den teoretiska ansats vi har valt att utgå ifrån är Lipskys (1980) begrepp street-level 

bureaucrats, eller gräsrotsbyråkrater. Begreppet är relevant utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar då skolpersonalens yrkesroll står i centrum för arbetet med elever med 

ADHD/ADD. Vi har valt att utgå från denna teori eftersom skolpersonal kan tänkas befinna 

sig i en roll där handlingsutrymmet som tillskrivs gräsrotsbyråkraten kan påverka 

skolsituationen markant, både för elev och personal. Hur skolpersonalen väljer att arbeta med 

eleverna kan vara avgörande för elevernas utveckling, välmående och skolresultat. Därför kan 

skolpersonalens arbetssituation analyseras utifrån det Lipsky (1980) tar upp i sin teori om 

gräsrotsbyråkrater. I detta kapitel presenteras denna teori och de aspekter av teorin som är 

mest relevanta för denna uppsats.   

3.1. Gräsrotsbyråkrati 

Lipskys (1980) begrepp gräsrotsbyråkrat syftar till den situation som professionella inom 

människobehandlande yrken ofta befinner sig i när de i rollen som myndighetsutövare möter 

enskilda. Professionella förväntas efter år av utbildning och erfarenhet handla utifrån kunskap 

och erfarenhet men är som representant för en organisation begränsad i sitt 

handlingsutrymme. Å ena sidan har gräsrotsbyråkraten en egen kunskapsbas att grunda sitt 

arbete i, å andra sidan sätter en rad bestämmelser från ovan gränser för hur arbetet skall gå till. 

Detta gör att gräsrotsbyråkraten kan beskrivas som en länk mellan organisation och enskild. 

Oavsett var myndigheten möter människan hanteras detta av en representant. Denna 

representant kan agera budbärare, bedömare och utförare beroende på situationen. I skolan 

kan rollen som gräsrotsbyråkrat appliceras på lärare, specialpedagoger och andra 

myndighetsutövande yrkesroller (Lipsky, 1980, s. 3–4; 13–15).  

3.1.1. Handlingsutrymme 

Läraren, specialpedagogen eller kuratorn kan i många fall tänkas drivas av en vilja att lära ut 

kunskap och vägleda barn och unga. Arbetet i skolan kan dock komma att skilja sig markant 

från vad som målas upp under utbildningen. Under sin utbildning får många lära sig att arbeta 

utifrån forskning och teoretiskt grundade koncept. Skolan styrs dock till stor del genom 

politik och detta innebär att de ramar och regler som skolpersonal tvingas foga sig efter kan 

upplevas begränsande för den oerfarne. Att som skolpersonal arbeta med barn med 
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ADHD/ADD-diagnos kan innebära en konflikt mellan den egna viljan och det 

handlingsutrymme som yrkesrollen innehar (Lipsky, 1980, s. 16–17).  

 

Rollen som gräsrotsbyråkrat innebär dock alltid någon form av frihet att forma sitt arbete. 

Handlingsutrymmet som Lipsky (1980, s. 16–17) talar om innebär möjligheter för 

gräsrotsbyråkraten att anpassa sitt arbetssätt utifrån vad denne anser lämpligt utifrån 

erfarenhet, kunskap och moraliska ställningstaganden. Enligt Lipsky (1980, s. 13) formar 

gräsrotsbyråkraten sitt arbete på två sätt. Dels har denne en frihet att utöva en stor del av sitt 

arbete på det sätt den anser bäst, så länge detta inte bryter avsevärt mot organisationens mål. 

Dels formar gräsrotsbyråkraten organisationen genom sitt arbete. En lärare kan exempelvis 

välja att använda sig av en viss metod i undervisningen. Denna kan komma att inspirera andra 

till att arbeta på liknande sätt och därigenom vara med och forma organisationen. 

Gräsrotsbyråkraten är alltså både kontrollerad av organisation och en skapare av denna 

(Lipsky 1980, s. 13). I skolans värld kan dock rektorn, som är skolans högste chef, och 

skolledningen tänkas ha ett stort inflytande över vilken grad av frihet som skolans lärare, 

specialpedagoger och skolkuratorer har i sina roller som gräsrotsbyråkrater. Hur dessa 

förhåller sig skiljer sig från skola till skola. Gräsrotsbyråkrater inom skolans värld lyder under 

Skollagen (2010:800), vilken innehåller bestämmelser kring hur skolformen i Sverige ser ut 

och vissa bestämmelser kring bemötandet av elever, exempelvis att alla skall bemötas utifrån 

deras behov. Detta innebär att skolpersonalens handlingsutrymme även begränsas utifrån vad 

som är lagstadgat. 

3.1.2. Resurshantering och kontroll 

Rollen som gräsrotsbyråkrat präglas av resurshantering. Vilka resurser en gräsrotsbyråkrat 

hanterar skiljer sig mellan olika yrken, men en sak är gemensam för alla: tidshantering. Som 

gräsrotsbyråkrat innebär de flesta yrkesroller ett stort utrymme att förfoga över sin egen 

arbetstid (Lipsky, 1980, s. 89–90). Det finns dock grader av denna frihet, exempelvis i skolan 

där lärare har ett fast schema att förhålla sig till med medan skolkuratorer i regel arbetar med 

en mer flexibel tidshantering. Andra resurser så som medel utifrån organisationen och den 

professionelles egen erfarenhet och kunskap finns också till förfogande för 

gräsrotsbyråkraten. Detta innebär att denne har möjlighet att ransonera ut medel utifrån vad 

denne själv anser lämpligt (Lipsky, 1980, s. 99–104). Det finns en föreställning om att 

professionella skall lägga samma resurser och samma tid på alla klienter eller fall som de 
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kommer i kontakt med. I verkligheten är dock friheten stor för gräsrotsbyråkraten att 

prioritera och särbehandla. I och med möjligheten till ransonering av tid, kunskap och resurser 

kan gräsrotsbyråkraten själv avgöra var fokus bör ligga, och vad som kan nedprioriteras. Detta 

kan användas som ett verktyg för att kontrollera klienter. Dels för organisationens skull, då en 

jämn fördelning av resurser skulle kräva mer av organisation som helhet, och dels för den 

professionella själv för att bespara denne arbete (Lipsky, 1980, s. 99–104).Då organisationer 

där gräsrotsbyråkrater är verksamma i många fall arbetar med begränsade resurser innebär 

möjligheten till ransonering ett ansvar för gräsrotsbyråkraten gentemot organisationen. Den 

professionella bör alltså ransonera sina resurser, inte bara för egen vinning, utan även för 

organisationens skull (Lipsky, 1980, s. 29–31; 99–106).  

 

Ovan nämndes kontroll över klienter som en del av gräsrotsbyråkratens arbete. Hur denna 

kontroll ser ut kan skilja sig från organisation till organisation men gemensamt är generellt att 

organisationerna är strukturerade med den professionelle i en maktroll. I skolan är denna 

maktposition tydlig. Läraren är ofta placerad längst fram i klassrummet, med bänkarna vända 

framåt. Läraren delar ut instruktioner till eleverna som dessa förväntas följa för att uppnå 

kursmålen som satts upp av skolan (Lipsky, 1980, s. 117–119). Även skolkuratorer och 

specialpedagoger befinner sig i en maktroll i och med att de är en del av denna organisation. 

De har ofta direktkontakt med lärare som sätter betyg. Skolkuratorer och specialpedagoger 

sitter även ofta på kontor dit den enskilda får söka sig och be om hjälp, eller skickats på beslut 

från annan skolpersonal. Dessa saknar dock möjlighet att påverka betyg, men eftersom de har 

större möjlighet att hantera sin tidsplanering och utformningen av sitt arbete har de verktyg 

för att kontrollera sina klienter, alltså eleverna (Lipsky, 1980, s. 117–119; 99–101). 

Ransonering av resurser kan alltså vara ett verktyg för kontroll. Den professionella kan 

använda sig av ransoneringen för att kontrollera elever och effektivisera sitt arbete. De kan 

välja att lägga tid och resurser på att få en elev som upplevs stökig att passa in i 

klassrumsmiljön och de kan väja att nedprioritera elever som de anser klarar att arbeta 

självständigt.  
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3.1.3. Organisationen formar klienter 

En aspekt av gräsrotsbyråkratens kontroll över klienten är konstruktionen av klientrollen. Som 

en del av det klientbehandlande arbetet behöver den enskilde formas i rollen som klient. I 

skolan är det eleverna som befinner sig i rollen som klient. Dagen de börjar skolan påbörjas 

även arbetet med att forma dem efter skolans mall för elevrollen. Barnen lär sig vilka regler 

skolan har för eleverna, de lär sig hur man ska bete sig i klassrumsmiljö och de får veta vilka 

mål de skall uppfylla för att klara skolans krav. Denna klientroll möjliggör lärarens arbete då 

den skapar ordning i klassen och bildar en norm för hur elever bör bete sig (Lipsky, 1980, s. 

61–62). När en elev avviker från denna klientroll rättfärdigas tillrättavisning av eleven 

eftersom den brutit mot skolans regler. Detta ger läraren och övrig skolpersonal kontroll 

genom att ge ramar för vad som är acceptabelt och oacceptabelt beteende, och rättfärdigar 

insatser för tillrättavisning (Lipsky, 1980, s. 62–63). 

 

En risk med dessa roller, klientrollen kontra auktoritet, är att gräsrotsbyråkratens arbete styrs 

av personliga värderingar. I och med att rollen som gräsrotsbyråkrat innebär stort 

handlingsutrymme kan fördomar hos den professionella riskera att drabba klienter. I skolan 

kan detta tänkas ta sig uttryck i positiv och negativ särbehandling av elever till följd av 

skolpersonals värderingar. Det kan även vara förvirrande för elever om olika lärare har så 

skilda åsikter att det påverkar klassrumsmiljö och hur regler tillämpas. Åsikter och attityder 

riskerar at påverka de sätt personal arbetar med olika företeelser i skolan (Lipsky, 1980, s. 

111–116). Enligt Lipsky (1980, s. 111) är det så pass vanligt förekommande att 

gräsrotsbyråkraters åsikter påverkar arbetet att det kan vara fördelaktigt att utgå ifrån att allt 

arbete är grundat i attityder och att kolla efter var det inte är det, snarare än tvärtom.  

 

4. Metod 

Vår studie har utgått från en kvalitativ metod baserad på intervjuer. Nedan presenteras vårt 

urval, de omständigheter och begränsningar som vår kvalitativa ansats inneburit, vår 

datainsamlingsmetod, analysmetod samt de etiska överväganden vår studie har inneburit.  
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4.1. Urval 

Vi har båda två erfarenhet av det sociala arbetet i skolmiljö. Utifrån våra upplevelser av 

skolkuratorns arbete har ett intresse väckts för hur arbetet egentligen är utformat. Vi har valt 

att utföra våra intervjuer med personer som tillhör yrkesrollerna skolkurator, specialpedagog 

och lärare då det kan antas att barn med ADHD/ADD, har en koppling till deras profession 

utifrån deras centrala roll i skolmiljön.  

 

Vi har intervjuat åtta personer, tre specialpedagoger, två lärare och tre skolkuratorer från fem 

olika skolor, tre gymnasieskolor och två högstadieskolor. Syftet med intervjuerna var att 

studera hur skolan arbetar med att anpassa skolgången för, och stötta elever med 

ADD/ADHD-problematik. 

 

Planen var till en början att intervjuerna skulle ske med personal från tre olika skolor där den 

ena skolan sträcker sig från förskolebarn till femteklassare, medan de två andra skolorna 

består av sjätteklassare och högstadieelever. Eftersom vi inte fick någon respons från två utav 

de tilltänkta skolorna så var vi tvungna att göra om vårt upplägg. Med tanke på det 

tidsutrymme vi hade så började vi skriva till olika skolor i Uppsala samt andra skolor i mindre 

kommuner i länet i hopp om att vi kunde hitta några respondenter som var villiga att ställa 

upp. Vi hade först tänkt att intervjua tio olika personer från vårt urval men på grund av brist 

på respons från olika skolor och tilltänkta personer så var vi tvungna att skala ner antalet 

respondenter. En annan anledning till denna avgränsning var att våra intervjuer blev 

tidsmässigt längre och mer informativt givande än förväntat och vi ansåg att det material vi 

har fått fram under dessa intervjuer var tillräckligt för att besvara våra frågeställningar på ett 

adekvat sätt. Vi fick åtta respondenter till slut och detta var tillräckligt för att vi skulle kunna 

framföra ett resultat som hade substans nog att analyseras och besvara våra frågeställningar. 

Större andel av respondenterna arbetade i gymnasieskolor, dock så hade flera av dem arbetat 

med yngre barn också, det vill säga låg-, mellan- och högstadiet. Respondenternas svar i 

intervjuerna var inte begränsade endast till den skolan som de arbetar på nu utan de talade 

också utifrån erfarenheter samt upplevelser från de tidigare skolorna. De som talade utifrån 

erfarenhet på tidigare skolor hade bytt jobb så pass nyligen att dennes uttalanden fortfarande 

kunde antas vara relevanta. Information om våra respondenter presenteras i tabellen nedan. 



17 
 

 

 

4.2. Omständigheter/Begränsningar 

Då studien är kvalitativt inriktad är resultatet i studien begränsat till våra respondenters svar. 

Vi har inte fått en överblick över hur det ser ut på skolor i hela Sverige men studien har givit 

en fördjupad bild i hur man arbetar på de skolor vi undersöker. En annan begränsning i denna 

studie är vårt kontaktnät. Eftersom de flesta av studiens respondenter hittats via egna 

kontakter riskerar studiens omfång att begränsas. Exempelvis har vi inte haft kontakt med 

skolor i andra delar av Sverige än de vi haft kontakter i vilket innebär att det kan se 

annorlunda ut på olika skolor runtom i landet.  

 

Majoriteten av de vetenskapliga texter som denna studien använder sig av är internationella. 

Å ena sidan har en begränsning varit att resultaten och metoderna som finns i texterna inte 

alltid är applicerbara här i Sverige. Å andra sidan har metoder som våra respondenter anser är 

positiva gällande bemötandet av barn med ADHD/ADD ej återfunnits i de internationella 

texterna.  

 

Andra begränsningar i resultatet har varit en brist på genusperspektiv, en begränsad insikt i 

föräldrars inverkan på barnets skolsituation och en begränsad översikt över hur arbetet 

förändrats med tiden. Dessa ämnen har berörts under intervjuerna men har ej fått fokus då de 

Kön Ålder Yrkesroll Antalet år I 

yrkesroll 

Man 30 års-åldern  Lärare gymnasium 10 år 

Kvinna 30 års-åldern Lärare gymnasium  8 år 

Kvinna 50 års-åldern Specialpedagog år 6–9  8 år 

Kvinna 50 års-åldern Specialpedagog gymnasium 19 år 

Kvinna 50 års-åldern Specialpedagog gymnasium 20 år 

Man 30 års-åldern Skolkurator år 6–9 4 år 

Kvinna 60 års-åldern Skolkurator gymnasium 15 år 

Kvinna 60 års-åldern Skolkurator år 6–9 20 år 
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inte ansetts relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar, och ej heller presenterats så pass 

utförligt i intervjuer att det kunnat anses tillräckligt för att diskutera kring. 

  

4.3. Datainsamling 

Studien kommer att utgå ifrån en kvalitativ metod där analysen av de planerade intervjuerna 

ska stå i centrum. Det finns flera olika anledningar till varför intervjuer med tidigare nämnt 

urval av personer är av värde för studien. En utav anledningarna är att med en intervju så ges 

det möjlighet att gräva djupare och få en mer ingående bild av hur arbetet går till för varje 

enskild person. Detta jämfört med exempelvis en kvantitativ studie där antalet respondenter är 

såpass stort att en större inblick i varje enskild persons svar ej är möjligt. En annan anledning 

är att intervjuer även är mer flexibla i och med att de ger den intervjuade större möjligheter att 

utveckla sina tankar och avväga sina svar. 

 

En kvantitativ utgångspunkt hade inte varit fördelaktig för denna studie då det vore svårt att 

besvara studiens frågeställningar samt att det inte skulle bidra med samma djupa nivå av 

förståelse för ämnet som eftersträvas i denna studie. Det vill säga respondenternas upplevelse 

av eventuella brister i kunskap angående bemötande av barn med ADHD/ADD samt deras 

åsikter om metoder som kan appliceras i skolan för barnen, hade förmodligen inte kunnat 

besvarats med en kvantitativ metod på ett önskat sätt (Ahrne & Svenson, 2015, s.12). Det är 

därför vi har valt att ha en kvalitativ utgångspunkt i denna studie, för att det är en mer 

gynnsam metod för ämnet vi har tänkt undersöka. Enligt Ahrne & Svensson (2015, s.12) så 

bidrar kvalitativ metod med verktyg för att lättare kunna uppfatta komplexiteten i olika 

gruppers utsatthet, vilket också är betydelsefullt för att få en bättre ingång till vår studie.  

 

Innan intervjuerna genomfördes så utformade vi en intervjuguide. Intervjuguiden var riktad 

mot att undersöka vilka konkreta arbetsmetoder och riktlinjer som är aktuella för skolpersonal 

i arbetet med elever med ADHD/ADD, se bilaga 2. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefoner, respondentens samtycke var viktigt här för att kunna få möjligheten att göra 

detta. Intervjuernas tidslängd varierade från intervju till intervju, där den kortaste var ungefär 

34 min lång och den längsta var över en timme lång, medellängden var ungefär 45–50 min 
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lång. Våra intervjuer utgick från intervjuguiden, detta för att få fram den information som 

eftersträvas för att kunna besvara studiens frågeställningar samt för att säkerställa att 

intervjuerna var sakliga, tillförlitliga och uppvisade transparens (Padgett, 2008, s.113). 

Följdfrågor och andra diskussioner har förekommit under intervjuerna då det har varit av 

intresse för studien men störst fokus har legat på de planerade frågorna.  

 

Eftersom våra intervjuer genomfördes med tre olika yrkesroller, specialpedagoger, lärare och 

skolkuratorer, valde vi att utforma en intervjuguide som delades upp i en vanlig och en utökad 

version. Tanken med uppdelningen var att intervjuerna med skolkuratorerna skulle vara mer 

ingående i deras egna arbete. Detta för att starkare koppla vår uppsats till socialt arbete och 

socionomyrket. Den utökade versionen av intervjuguiden innehöll frågor som var tydligt 

riktade mot det sociala arbetet och skolkuratorns roll i elevernas psykiska och sociala 

välmående. Viktigt för studie var också att varje intervjuperson skulle få det utrymme som 

behövs för att förklara enligt sin egna upplevelse, detta för att tillförsäkra att vi fick så 

uppriktiga svar som möjligt. 

 

Det finns dock vissa nackdelar med att använda intervjuer som metod. Exempelvis så kan det 

resultera i en begränsad beskrivning av själva ämnet ifråga och kan behöva fyllas ut på andra 

sätt. Detta är anledningen till att tidigare forskning användes som komplement till 

informationen vi fick från respondenterna. Det kan också uppkomma felkällor med intervju 

som metod då respondenterna i sina svar kanske inte alltid är sanningsenliga. Även om 

respondenterna syftar till att svara uppriktigt kan de känna en viss press att svara på frågorna 

på ett visst sätt för att inte framstå i dåliga dager (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015 s.53–

54).  

 

Innan vi började intervjua våra respondenter så fick de fylla i en samtyckesblankett för att 

försäkra att deras deltagande var med samtycke. Respondenterna fick också den information 

de behöver om studien, både om hur deras roll i studien ser ut och för att fatta beslutat om 

deras deltagande i studien. Respondenten fick det klargjort att deras medverkan är 

konfidentiell och att om de vill kan de ta del av studien när den är klar. Respondenterna fick 

också information om att de kunde avbryta intervjun utan några invändningar eller frågor om 
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varför de ville avbryta. Ingen av respondenterna kände att de ville avbryta intervjun utan alla 

intervjuer fullfördes. 

 

Intervjuerna med skolkuratorerna genomfördes parvis då vi i uppsatsparet ansåg att det var 

fördelaktigt att vara två personer. Anledning till detta är att gemensamt genomförda intervjuer 

innebär att vi kan dra nytta av båda intervjuares kunskaper och egenskaper. I Padgett (2008, 

s.101) beskrivs vikten av kunskap och tålamod vid intervjuarbete. Under våra gemensamma 

intervjuer hjälptes vi åt att hålla tillbaka instinkten att ställa ledande frågor och diskutera 

ämnen som inte är relevanta för vår uppsats. Vi använde oss av våra kombinerade kunskaper 

för att hantera eventuella följdfrågor eller motfrågor. Eftersom skolkuratorn är socialarbetaren 

under denna studie så var det viktigt för oss att inte missa något under själva intervjun. Då 

skolkuratorerna enligt vår erfarenhet från praktiktiden jobbade mer individuellt med eleverna 

så lades större fokus på intervjuerna med dessa. Vår förväntning, som var grundad i tidigare 

forskning (Diaz, 2015), var att skolkuratorns roll var framstående i arbetet det vill säga att 

skolkurator besitter mer kunskap kring diagnosen ADHD/ADD samt bemötande av barn som 

har ADHD/ADD än exempelvis en lärare. Därför var vår förväntning att vi skulle få en större 

inblick i de arbetsmetoder som tillämpas i skolorna från skolkuratorerna. Under arbetets gång 

visade det sig dock i de flesta fall att detta inte stämde. Detta presenteras mer ingående i 

avsnittet för resultat.   

 

Om fokus lades för mycket på intervjuguiden så kunde det vara bra att en annan person kunde 

bidra med andra synpunkter, noteringar som den andre inte har lagt märke till eller tillfällen 

för följdfrågor som den andre inte uppfattat. Rollfördelningen när vi utförde intervjuerna med 

skolkuratorerna var av stor vikt för att fastställa vem det var som skulle genomföra intervjun 

och vem det är som ska föra anteckningar osv. Intervjuerna med specialpedagoger samt lärare 

skedde individuellt då vi ansåg att behovet av flera personer inte är var lika stort här. Dels är 

detta på grund av att intervjuerna genomfördes med en kortare intervjuguide. Det var även en 

fråga om att vara tidseffektiv. Då antalet intervjuer med lärare och specialpedagoger var högre 

valde vi att genomföra intervjuerna själva för att hinna med fler.  Två av våra respondenter 

hade ont om tid så vi fick göra en kompromiss genom att en ut oss fick intervjua två 

respondenter samtidigt. Det kan tänkas att det inte var optimalt att intervjua två personer 

samtidigt då de kan ha påverkat varandras svar. Deras omdöme gällande olika aspekter av 

intervjun kanske skiljer sig ifrån vad den andre tror och tänker men att denne inte ville 
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framstå på ett visst sätt framför sin kollega. Det går inte att veta hur de hade besvarat frågorna 

självständigt utan sin kollega men det är möjligt att de inte hade svarat likadant. 

 

Majoriteten av intervjuerna skedde på de skolor där våra intervjupersoner är verksamma. 

Respondenternas trygghet var av vikt för oss för att vi skulle se till så att intervjuerna blev så 

informativa som möjligt. Därför var det bra att respondenterna hade något att säga till om var 

någonstans intervjuerna skulle inträffa. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum, det vill säga 

kuratorernas kontor, grupprum och tomma klassrum. Två av intervjuerna skedde i hemmiljö 

då respondenterna ej kunde ses på skoltid.  

4.4. Analysmetod 

Efter att vi genomfört våra intervjuer transkriberades dessa vilket innebär att vi lyssnade 

igenom det inspelade materialet och skrev ner i detalj vad som sades och uttrycktes i 

intervjuerna. De transkriberade texterna användes sedan som grund för vår analys av skolans 

förhållningssätt till elever med ADHD/ADD.  Transkribering anses vara en bra metod för att 

bekanta sig med det underlag man har fått fram under intervjuerna redan under ett tidigt stadie 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.51). 

 

De transkriberade texterna har sedan brutits ned och relevant data har plockats ut genom så 

kallad “kodning” där vi har letat efter utsagor som varit lika varandra (Padgett, 2008, s. 151–

152). Kodningen har gjort att vi har funnit ett antal kategorier inom vilka vi har kunnat 

sammanställa en rad teman. Dessa teman är grundade både utifrån det som var återkommande 

i flera intervjuer samt tidigare forskning. Dessa teman innefattar citat från intervjuerna som 

har framstått som relevanta utifrån denna uppsats’ syfte och frågeställningar.  

 

Analysarbetet har en grund i tidigare forskning. Vi har jämfört de arbetsmetoder och riktlinjer 

som framkommer i intervjuerna med de evidensbaserade metoder som återfinns i de 

vetenskapliga artiklar vi valt ut. En viktig del av analysarbetet har varit att jämföra de metoder 

och förhållningssätt som respondenterna presenterar med de metoder och förhållningssätt som 

presenteras i tidigare forskning. Detta innefattar bemötande av elever med ADHD/ADD och 
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även strukturering av klassrumsmiljön och specialanpassning av studiematerial och 

studieform.  

 

Slutligen har respondenternas svar även analyserats utifrån Lipskys (1980) teori om 

gräsrotsbyråkrater. De strategier som framkommit i respondenternas svar analyserades utifrån 

deras positionen som länk mellan organisationen och klienten, alltså skolan och eleven. 

Situationer har identifierats där en konflikt eller ett dilemma kan uppstå utifrån rollen som 

gräsrotsbyråkrat. Även situationer där den professionella kunnat påverka sina 

arbetsförhållanden och nyttjat strategier i arbetet har belysts.  

4.5. Etiska överväganden 

När man väljer att göra kvalitativa intervjuundersökningar krävs det att ett antal etiska 

ställningstaganden görs av forskaren. I och med att personen som blir intervjuad delar med sig 

av mer eller mindre personliga uppfattningar och erfarenheter krävs goda förberedelser hos 

forskaren vad gäller information om samtycke och genomförande för att trygga att den 

intervjuade inte ska känna sig dömd eller utsatt.  Som forskare är det viktigt att till så hög grad 

som möjligt motverka att personliga åsikter och omdömen uttrycks under intervjun, utan det 

kan vara fördelaktigt att istället vara neutral ifall det uppstår sådana omständigheter där 

respondentens svar är av känslig eller kontroversiell natur.  

 

Viktigt för denna studie var att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2017) framlägger. Dessa är samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Tidigare nämnd i studien så fick våra 

respondenter skriva på en samtyckesblankett och här tillförsäkrade vi att samtyckeskravet 

tillgodosågs. Respondenterna fick också information både skriftligt och muntligt (se bilaga 1) 

om hur deras roll i studien ser ut samt vad syftet med denna studie var, det vill säga att 

informationskravet uppfylldes. I och med att vi i vårt uppsatsarbete har studerat hur arbetet 

konkret ser ut inom organisation har det funnits en risk för att det hos den intervjuade uppstår 

en konflikt i intressen. Å ena sidan kan man anta att respondenten vill ge så uppriktiga svar 

som möjligt och presentera en sanningsenlig version av hur arbetet ser ut. Å andra sidan kan 

denne även ha ett intresse av att brister och fel inom organisationen ej kommer till allmän 

kännedom för att skydda organisationen. Intresset kan dels vara hos respondenten själv då 
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denne inte vill riskera att upplevas som bristande i sin arbetsroll. Intresset kan även ligga hos 

överordnade, i detta fall rektor och skolledningen, då dessa är placerade högre i byråkratin 

och ett övertramp från respondenten kan få negativa påföljder för denne själv eller för hela 

organisationen. För att minska risken för att detta skulle påverka undersökningens resultat fick 

alla deltagare noga förklarat den konfidentialitet som gäller för uppsatsarbetet. Det vill säga 

att deras identitet och skolan de arbetar på ej skulle nämnas i studien och att citaten ej skulle 

användas för att hänga ut personal eller skola. Konfidentialitetskravet tillgodosågs på så vis. 

Ett ytterligare sätt att motverka felaktiga svar var att utforma frågorna i intervjuguiden så att 

de ej kräver svar som får brister att se oproportionerligt allvarliga ut. Att exempelvis fråga 

vilka delar av ett arbetssätt som skulle kunna förbättras istället för att be respondenten att peka 

ut felaktigheter i rutinerna. Avslutningsvis tillgodosågs nyttjandekravet genom att vi 

tillförsäkrade våra respondenter att deras svar endast skulle användas i denna studie och att vi 

ej hade någon användning för svaren utanför vår forskning. (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

I och med att en stor del av det urval vi hade utgick ifrån vårt kontaktnät innebar det att några 

av de respondenter som deltagit i undersökningen är för oss bekanta sedan tidigare. Tre av 

skolorna vars personal deltog i intervjuer var obekanta för oss då respons från vårt kontaktnät 

var bristfälligt, personal från de resterande två var bekanta för oss sedan tidigare. Även om 

relationen till de bekanta respondenterna varit till stor del professionell kunde detta innebära 

att svaren påverkas, vilket innebär ett etiskt dilemma. För att motverka detta till största 

möjliga mån valde vi att intervjua specialpedagoger och lärare från varandras kontaktnät. 

Detta för att motverka att personliga relationer påverkar svaren. 

 

Eftersom vi har valt att räkna ADHD med hyperaktivitet och ADHD med främst 

uppmärksamhetsproblem (ADD) som samma diagnos riskerar vi att påverka resultaten genom 

att förenkla definitionen av diagnosen. Detta innebär att vi potentiellt räknar två olika grupper 

som en enhet, något som kan göra att viktiga perspektiv inte får den uppmärksamhet de 

förtjänar. 

 

En annan forskningsetisk och metodologisk aspekt är bristen på genusperspektiv. Forskning 

visar att ADHD upptäcks i större utsträckning och i lägre åldrar bland pojkar än bland flickor. 

Detta kan innebära att pojkar och flickor med ADHD/ADD inom skolan bemöts olika. 
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Fernell, Kadesjö, Nylander & Gillberg, 2014). Eftersom vår intervjuguide ej gör skillnad 

mellan pojkar och flickor med ADHD/ADD riskerar majoriteten av våra svar enbart vara 

baserade på hur skolpersonalen bemöter pojkar med ADHD/ADD-diagnos. 

 

5. Resultat 

Under detta kapitel presenteras det resultat vi har fått fram från våra intervjuer med 

respondenterna. Resultatet utav dessa kombineras i största möjliga mån med vad som 

återfunnits i tidigare forskning. Vi har delat upp resultaten från intervjuerna i fyra olika 

kategorier. Dessa kategorier är respondenternas bild av ADHD/ADD, generella strategier för 

bemötande, anpassning av undervisning och slutligen samverkan. 

 

Vår teoretiska ansats speglas i de utvalda citaten, där respondentens tankar kring bemötande, 

deras bild av hur det faktiska bemötandet ser ut samt deras bild av det ideala bemötandet alla 

presenteras i varierande grad kopplat till deras roll som länk mellan organisation och klient, 

här skola och elev. 

  

5.1. Respondenternas bild av ADHD/ADD 

Tidigt i intervjuerna ombads respondenterna att ge sin egen bild av ADHD/ADD. Detta gav 

dels en ingång i respondenternas arbete och dels gav det oss en känsla för hur respondenten 

såg på ADHD/ADD: om den var rent medicinsk utifrån diagnosen, om den ansågs renodlat 

problematisk eller om respondenten kunde se styrkor eller om respondenten möjligtvis inte 

visste så mycket om ADHD/ADD. Lipsky (1980, s. 111–116) menar att gräsrotsbyråkrater 

formar en stor del av sitt arbete utifrån egna värderingar. Risken med detta är att attityder och 

stereotyper hos den professionella leder till särbehandling och en utformning av arbetet som 

gör att vissa elever missgynnas. Respondenternas attityd gentemot elever med ADHD/ADD 

var därför intressant att beröra, eftersom det kunde påverka deras svar under intervjun. Frågan 

ställdes öppet för tolkning för att respondenten själv skulle få definiera ADHD/ADD. Som 

väntat gav detta mycket varierade svar.  
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Ett flertal av respondenterna inledde sin beskrivning av ADHD/ADD med att förklara det som 

en styrka. En av respondenterna svarade så här när den ombads att beskriva ADHD/ADD: 

 

"Men ADHD för mig, det är kreativitet. Och sen är det, just med koncentrationen, att det är 

svårt med koncentrationen på dom. Jag vet inte vad jag ska säga för jag gillar ADHD…-

elever. Eller ungdomar. Jag tycker dom är en fartfläkt. Men det är ju det här att man… Ah, 

impulsiviteten. Och att det skiftar liksom, det går ju med blixtens hastighet. Med både humör 

och själva aktiviteterna." - Skolkurator 

 

Respondenten börjar sin beskrivning med att berätta att för denne är ADHD förknippat med 

kreativitet. Vid en värdering av sättet respondenten uttryckte detta, med stor entusiasm, kan 

man anta att denne anser att den kreativa aspekten av ADHD är en stor styrka hos eleven. 

Detta kan dock tänkas vara ett sätt för respondenten att väga upp en allmänt negativ bild kring 

ADHD/ADD. Respondenten fortsätter sedan med att beröra svårigheter med koncentration 

men övergår hastigt till att understryka hur mycket denne tycker om elever med ADHD. 

Respondenten beskriver elever med ADHD som en "fartfläkt" och berättar med ett 

entusiastiskt tonfall hur snabbt elevens humör och fokus kan skifta. Även andra respondenter 

gav en uppfattning om ADHD/ADD som en styrka i olika aspekter. Elever med ADHD/ADD 

benämndes som "snabbtänkta" och ”kreativa”. Dessa egenskaper tycks dock enbart tillskrivas 

de elever som har ADHD med hyperaktivitet i symptombilden. Denna attityd kan tänkas bidra 

till att bemötandet av eleverna är utformat med en betoning på styrkor. Om grundidéen om 

ADHD/ADD är av positiv karaktär kan det tänkas närmare till hands att utgå från vad eleven 

klarar av än vad den inte klarar när denne bemöts av personal i skolan (Climie & Mastoras, 

2015). Detta stämmer överens med vad Lipsky (1980, s. 111–116) tar upp kring attityder, då 

han menar att gräsrotsbyråkratens arbete i stort sett alltid påverkas av dennes värderingar. 

 

Flera respondenter ville även belysa skillnaden mellan elever med ADHD och ADD, alltså 

ADHD med och utan hyperaktivitet. Elever med ADD beskrevs av flera som tystare och 

lugnare: 
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"Som många andra skolor missar vi ju ofta ADD-barnen ganska länge eftersom dom gör ju 

oftast inte lika. Vi brukar skilja på våra pippiflickor och våra osynliga barnet-flickor. Alltså... 

och pojkar förstås, men flickorna som har ADD syns ju oftast allra minst. Jag kommer ihåg 

en gång då, en som frågade mig hur man kan skilja liksom, hur ser man om ett barn som har 

ADD. Ja men man ser det på att man inte märker av den. Alltså den liksom aldrig är där på 

något vis. Dom ungdomarna missar vi nog… " - Specialpedagog 

 

Skillnaden är alltså ganska markant enligt denna respondent. Elever med ADD riskerar enligt 

ett flertal respondenter att hamna i skymundan eftersom de inte märks lika tydligt. Flera av 

respondenterna förklarar hur ADHD med hyperaktivitet har blivit en form av representant för 

all ADHD/ADD-problematik och att elever som ej har symptomet hyperaktivitet då ej 

uppmärksammas.  

 

Koncentrationssvårigheter var något alla respondenter nämnde. Även svårigheter med 

inlärning togs upp som en del av idén om ADHD/ADD: 

 

"Man kanske inte kan koncentrera sig så länge så att man lär sig. och även om man är en sån 

som lär sig snabbt kan det också vara så att man ha svårt att ”Packa kunskap”. Jag kallar 

det för att packa eller flytta det mellan lång och korttidsminne så som vi behöver kunna i 

skolans värld" - Specialpedagog 

 

En respondent förklarar att denne i de flesta fall inte ser till problematiken kring ADHD/ADD 

som en enhetlig bild utan att denne väljer att enbart se eleven utifrån dennes individuella 

egenskaper. 

 

"Alltså den forskningen som jag personligen känner är mest relevant för mitt perspektiv på 

människan som helhet är egentligen att titta på neuropsykiatriska diagnoser som ett spektra, 

en helhet, snarare än att man plockar ut just ADHD och säger att ADHD är något speciellt 

eller att autism också är något speciellt utan jag tycker att det man kan se är många likheter 

mellan ADHD och till exempel autismspektrat eller ADD eller olika former av andra 
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neuropsykiatriska… liksom tics eller såna saker, att det finns ändå mer likheter mellan det 

där, så." - Skolkurator 

 

Respondenten anser alltså inte att problembilden ADHD/ADD är intressant för dennes arbete, 

utan anser att det räcker med att veta att elevens problematik kan kopplas till 

neuropsykiatriska svårigheter. Under intervjun berättade inte heller denne respondent om 

några specifika insatser för elever med ADHD/ADD, utan förklarade att de insatser som fanns 

tillgängliga på skolan även var riktade till övriga elever. Eftersom detta i intervjun visade sig 

vara ett gemensamt förhållningssätt för hela skolan är frågan vems åsikt detta baserades på 

från början. Gräsrotsbyråkrat och organisation påverkar varandra kontinuerligt (Lipsky, 1980, 

s. 13). Åsikten att diagnosen ADHD/ADD inte är intressant för arbetet med elever med 

problematik har här påverkat hela skolans förhållningssätt. Lärarna, specialpedagogerna och 

kuratorerna arbetar enligt respondenten på samma sätt med alla elever. Det framgår ej vems 

uppfattning om ADHD/ADD som detta arbete bygger på men denna attityd har tydligt 

påverkat arbetet med elever med och utan ADHD/ADD. Respondenten berättade dock att 

denne upplevde att arbetet med elever med ADHD/ADD fungerade bra på skolan och att de 

insatser som fanns tillgängliga fungerade för alla elever.  

 

5.2. Generella strategier för bemötande 

Under denna rubrik presenteras en rad teman som vi funnit i intervjutranskriberingarna som 

kan kopplas till bemötandet av individen oberoende av situation, det vill säga de kan i de 

flesta fall användas likväl i klassrum som under enskilda samtal och i möten i korridoren 

under raster. Vissa strategier har respondenten inte själv namngivit utan har genom vår 

tolkning fått ett samlingsnamn för att kunna presenteras som en strategi. Vissa strategier som 

ej namngivits av respondenten har visat sig passa inom ramarna för metoder presenterade 

inom tidigare forskning och tilldelas därför samma samlingsnamn. Vilka strategier detta gäller 

för anges i dess presentation tillsammans med en motivering till varför de kan anses vara en 

strategi.  
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5.2.1. Anpassning för motorisk orolighet 

Motorisk orolighet var återkommande i nästan alla intervjuer. Respondenterna framförde att 

eleverna med ADHD/ADD i de flesta fallen kunde ha svårt att sitta still, ha svårt att 

koncentrera sig på lektionerna och att de har det lätt för sig att bli distraherad i klassen. 

Respondenternas uppfattning av elevernas motoriska orolighet stämmer överens med det 

Fernell, Kadesjö, Nylander & Gillberg (2014) tar upp kring rastlöshet som symptom inom 

ramarna för ADHD. En respondent refererade till eleverna som popcornbarn då de inte 

klarade av att sitta still i klassrummet. Detta målade upp en bild av hur elever med motoriska 

svårigheter kunde uppfattas. 

 

”En ganska svepande anpassning som jag brukar ha när det gäller ju ADHD eller ADD det 

är att se till att ha kortare samtal. Vanligtvis så bokar jag in eleverna på en timme. Men om 

jag känner till att det här är en elev som har koncentrationssvårigheter eller så. Då kan jag 

säga att ”tio minuter räcker, en kvart räcker, en halvtimme räcker!” så att man anpassar ner 

tidsmängden.” -Skolkurator 

 

I arbetet med elever med ADHD/ADD tas anpassning av tidsramar upp. Ett flertal 

respondenter förklarar att de ofta väljer att ha kortare möten med elever med motorisk 

orolighet för att underlätta för eleven att hålla fokus. En av respondenterna förklarade att 

elever med ADHD/ADD tenderar att ha svårt med att hålla fokus i ett samtal under längre 

stunder. 

 

...och då vill ju jag liksom ha en närvarande person där som jag känner att den känner sig 

tillfreds med situationen. Och ibland så kan det vara så att den här personen med ADHD 

eller ADD inte blir det efter 45 minuter liksom så då får man tänka på det. - Skolkurator 

 

Eleven riskerar alltså enligt respondenten att uppleva situationen som jobbig om det tar för 

lång tid. För att lösa problemet med rastlöshet under samtal uppger flera respondenter att de 

utöver tidsanpassningen även anpassar samtalsmiljön.  

  



29 
 

”En annan anpassning kan ju vara till exempel att gå ut och gå och prata. Bara för 

variationens skull eller för att jag märker att det här är en person som är lite motoriskt 

orolig, mer motoriskt orolig” -Skolkurator 

 

Respondenten berättar här hur det även går att hantera rastlösheten genom att genomföra 

samtalet på andra platser än i enskilda rum. Samma respondent berättar att hen även väljer att 

anpassa samtalsmiljön genom att ha små saker att sysselsätta sig med under samtalet. Alla 

dessa strategier kan ses som ett sätt att hantera den rastlöshet som ADHD/ADD-problematik 

ofta innefattar. Att antingen korta ner samtalet när fokus ej går att nå under längre perioder 

eller att försöka hålla elevens fokus genom distraktioner i samtalsmiljön. 

  

Intressant angående distraktioner i miljön är att en av respondenterna nämnde stora fönster i 

klassrummen som ett problem. Respondenten nedan tar upp distraktioner i miljön som något 

mycket negativt. Om det finns glasrutor att titta ut igenom menar respondenten att elever med 

koncentrationssvårigheter riskerar att bli distraherade från sitt skolarbete. Det kan alltså 

tänkas att distraktioner kan vara både ett hinder och ett verktyg i arbetet med barn med 

ADHD/ADD-problematik beroende på sammanhang. När kuratorn vill hjälpa eleven att orka 

genomföra ett samtal kan en promenad fylld med distraktioner i omgivningen vara till hjälp, 

men i ett klassrum där skoluppgifter behöver få fokus kan distraktioner i miljön vara 

förödande.  

 

Fina klassrum var det [övergår i ton som antyder att det är katastrofalt] med glasrutor 

överallt! Ut mot korridorerna. Och jag tänkte så här att ”hur har man tänkt nu?”. Alla vet, 

jag hoppas att en arkitekt också vet: vi har barn med svåra koncentrationssvårigheter. Så har 

man glasade klassrum! Ah men det blir ju… - Skolkurator 

 

Utifrån detta har lärare sällan möjlighet att påverka situationen särskilt mycket. De har i stort 

sett alltid en hel klass att utbilda och kan därför sällan göra några större anpassningar av 

tidsramar och miljö. Helt oförmögna är de dock inte att påverka miljön de undervisar i. 

Respondenten som talade om fönster till korridorerna nämnde att många av lärarna på skolan 

hade satt upp gardiner för dessa fönster för att förhindra att elever blev distraherade av vad 
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som skedde utanför klassrummet. Lipsky (1980, s. 23–24) tar upp möjligheter för 

gräsrotsbyråkrater att göra motstånd mot organisationen. I detta fall kan det ses som ett uppror 

att förändra klassrumsstrukturen, lärarna har valt att trotsa skolans utformning genom att på 

eget initiativ täcka för de fönster som gör deras arbete svårare. Detta motstånd tycks dock ha 

skett utan konflikt. För att ytterligare förändra denna situation skulle lärarna troligtvis behöva 

kämpa hårdare, med andra metoder, eftersom det skulle innebära mycket större resurser för 

organisationen att exempelvis bygga om skolan (Lipsky, 1980, s.23–24).  

 

Större makt att påverka tid och rum i sitt arbete har dock skolkuratorerna och 

specialpedagogerna. De sköter ofta sitt arbete utifrån en eller ett fåtal elever. Väljer de att 

sköta ett samtal ute på skolgården eller ge läxhjälp till enskilda ute i rasthallen påverkas 

enbart den elev som anpassningen gäller för. Deras handlingsutrymme är alltså mycket större 

än vad lärarens är. Begränsningen i deras arbete ligger här snarare på vad de hinner med 

utifrån sin planering och vad de själva känner att de orkar med, än hur många runt omkring 

som påverkas. I rollen av gräsrotsbyråkrat innebär detta en stor skillnad i handlingsutrymme i 

form av anpassning av miljö mellan lärare och skolkurator eller specialpedagog. Konflikten 

mellan organisation, professionell och klient är alltså mer framträdande för läraren där denne 

måste ta hänsyn till klassen och läroplanen, men samtidigt har ansvar för elever som ej passar 

inom ramarna för dessa (Lipsky, 1980, s. 16, 23).  

 

5.2.2. Fokus på elevens styrkor och uppmuntran 

Ett antal av respondenterna ansåg att uppmuntran var något som var viktigt för dem att 

använda sig av i bemötandet. Det kan gälla allt ifrån småsaker som att sitta still på stolen till 

lite större saker som att eleven exempelvis räcker upp handen och svarar på frågor inför 

klassen. Flera av respondenterna menar att uppmuntran av elevernas insatser i skolan är 

viktigt för att öka deras självförtroende. En ökad positiv självbild var något som två utav 

respondenterna ansåg vara viktig för elevernas utveckling. Vikten av den positiva självbilden 

tas även upp i Climie & Mastoras (2015) där de menar en bra självbild hjälper eleverna att 

handskas med sina svårigheter. De två respondenter menade att under större delen av deras liv 

så har de flesta eleverna som har ADHD-problematik fått utstå "skit" från personer som inte 

förstår situationen som eleverna befinner sig i. Att eleverna har fått skäll från olika håll för 
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saker som de ibland inte kan rå för, har lett till att de har fått ett sargat självförtroende. Att 

återfinna självförtroendet och därmed stärkas som individ var något som respondenterna 

ansåg kunde göras möjligt bit för bit genom uppmuntran.  

 

Nu kommer *** igen, nu ska hon också bli arg på mig för att jag beter mig som jag gör. Det 

finns gränser ja. Kalle får inte bete sig hursomhelst men samtidigt så måste man också stärka 

de. Idag Kalle så, ”bra jobbat. Idag märkte jag att det hände någonting. Det är såhär jag vill 

att du göra, det är det här vi ska sträva emot.” Man måste skälla på dem också när det är fel 

men också nånstans i det lyfta de i de här små guldkornen. ”Att han faktiskt hade en dialog 

med klasskompisen idag, utifrån det jag sa att han skulle ha. Idag satt han still på stolen hela 

45 minuter”. Såna här småsaker som ändå visar på att ”jag ser dig och att jag kan också se 

en progression i det du gör”. - Lärare 

  

En strategi vi genast kunde identifiera utifrån vad vi funnit i tidigare forskning är så kallad 

"strength based approach", en metod som presenteras i Climie & Mastoras (2015). Metoden 

innebär enligt Climie & Mastoras (2015) att fokus i arbete med barn med ADHD bör ligga på 

styrkor hos barnet. Detta eftersom de menar att en stor del av fokus, både inom forskning och 

inom arbetet med ADHD-problematik, har legat på att identifiera svagheter och behandling av 

svagheter inom ramarna för diagnosen. Att fokusera på styrkor hos barnet leder enligt Climie 

& Mastora (2015) till att skyddsfaktorer kan identifieras och att barnets utveckling och 

välmående i slutändan tryggas. 

 

Respondenten nedan nämner mot slutet av citatet att den nödvändiga kunskapen för att 

hantera eleven "kommer med tiden". Alltså att den professionelle genom att arbeta med 

liknande situationer kan skapa ett erfarenhetsbaserat handlingsutrymme. Denne har genom sin 

arbetslivserfarenhet utvecklat ramar för hur detta arbete kan se ut, vilket innebär att arbetet 

utgår ifrån den professionelles kunskap snarare än riktlinjer och bestämmelser från 

organisationen (Lipsky, 1980, s. 15–16).  

 

“Ja jag tycker det, jag tycker att man ska belysa deras styrkor men man får dock inte glömma 

bort deras svagheter för man måste ju någonstans väga upp. Så att det är en balansgång där 
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med, man måste ju lyfta fram de styrkor som de har och vidareutveckla dem men samtidigt så 

måste man ju också tänka på att det finns vissa svagheter som man måste successivt jobba 

med också. Som sagt det kommer med tiden.” -Lärare 

 

Bilden av hur viktigt det är att fokusera på elevernas styrkor, men att samtidigt inte negligera 

deras problematik för att eleverna ska utvecklas, återfinns i Hedevåg & Balldin (2013) som 

framhåller att om man ser till elevens styrkor samt problematik så kan det bli enklare att hitta 

metoder som är tillämpliga för att hjälpa eleverna att utvecklas i skolan. Respondenten ovan 

är inne på samma spår som Hedevåg & Balldin (2013) genom att benämna att arbete med 

både svagheter och styrkor är viktigt för elevens utveckling.  

  

5.2.3. Flexibilitet 

Flera av respondenterna nämnde att som den professionelle så kan det vara fördelaktig att 

vara flexibel och inte vara så strikt mot eleverna. Att vara regelmässigt sträng mot eleverna 

när det gäller exempelvis hantering av en uppgift, var inte något som ledde till att den 

professionelle hamnade på elevens goda sida. Den kanske viktigaste aspekten med flexibilitet 

enligt två av respondenterna, sett till hantering av skoluppgifter, var att det skulle leda till att 

eleven inte ignorerar att göra själva uppgiften om denne fick arbeta med uppgiften på ett annat 

sätt än vad som står i instruktionerna. 

 

 Jag brukar ge eleven en chans liksom. ”Ja men okej sätt dig med Stina idag”. Märker jag 

liksom att det går inte, att de triggar igång varandra. ”Ja men varsågod Stina då sitter du 

därframme, jag har gett dig en chans nu, du har fått en varning, du vet vad som gäller” -

Lärare 

  

Respondenten ovan ger exempel på att man kan ge eleverna en chans att sitta med sin kompis 

även om det finns en risk att det inte fungerar men att de åtminstone får den möjligheten att 

prova på. Respondenterna nedan menar att man kan låta eleverna tänka utanför ramarna även 

om det inte alltid förhåller sig till uppgiften, så kan det vara en strategi för att få de att sätta 

igång och kanske i slutända komma tillbaka till uppgiften. Att vara flexibel kan leda till att 
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eleven får den friheten som behövs för att utforska sina egna kunskaper samtidigt som det kan 

också vara en relationsbyggande strategi mellan den professionelle och eleven. Att eleven då 

känner att de får den stöd de behöver. 

 

Sen det faktum att man ska försöka vara flexibel med dem. Väldigt flexibel, inte hålla hårt för 

om de känner att de vill tänka utanför boxen eller göra någonting så här ”kan jag inte göra 

på det här sättet ibland” även om man vet för stunden att kanske inte riktigt passar eller det 

kanske inte riktigt följer den uppgift vi gör så är det bra att hellre låta dem göra det för då 

kommer de hitta tillbaka till vad de skulle göra till alltså själva uppgiften senare. Det är det 

man får inte hålla för hårt på eleverna till 100 procent särskild inte om de känner att ”jag 

skulle vilja sträcka ut mina vingar och testa på lite olika grejer”. Känner man att det är 

acceptabelt så kommer de tycka att ”oh vad kul han var schysst nog att låta mig göra det 

här” -Lärare 

 

Flexibilitet kan tydligt kopplas till Lipskys (1980) tankar om individens handlingsutrymme 

kontra organisationens ramverk. Flera respondenter beskriver hur de vid vissa tillfällen väljer 

att låta eleven kringgå de regelverk och riktlinjer som satts upp inom skolan. Respondenterna 

antyder här att de besitter den finkänslighet som Lipsky (1980, s. 14) beskriver som starkt 

kopplad till gräsrotsbyråkraten, alltså förmågan att utnyttja kunskap och erfarenhet för att 

avgöra hur situationen bör hanteras. De kan med andra ord fatta beslut om när eleven ska följa 

kursplanen eller regelverket och när de kan bryta mot dessa, utan att ha fått direktiv från 

organisationen:  

 

I fråga om uppgifter så kan det handla om att man ”ah men *** jag har inte riktigt förstått 

eller att jag har så svårt att skriva ett debattinlägg på det här ämnet, skulle jag kunna skriva 

om vadsomhelst? Ja gör det då, så länge du förhåller dig till genren så får du skriva om det 

du vill. Om du tycker att det blir så svårt att skriva om det här”. Man måste anpassa på det 

där sättet. För annars så hade det resulterat i… dels för att det ger tillit till eleverna ”nu har 

*** låtit mig att göra det här”. Men också att eleven inte skiter i det. - Lärare 
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Respondenten avgör här att denna elev kommer att klara målet med kursen trots att den inte 

gör uppgiften på det sättet som det är tänkt. Läraren besitter en fingertoppskänsla utifrån 

kunskap och erfarenhet som gör att denne kan frångå planen men fortfarande känna att den 

arbetar mot målet: att hjälpa eleven att uppnå kunskapsmålen. Båda respondenter beskriver att 

detta kan ge goda resultat för elevens engagemang och inlärning, det kan alltså tänkas att de 

handlar utifrån erfarenhet av att det fungerat vid tidigare tillfällen.  

 

I ett annat exempel berättade en skolkurator att denne hade en elev som brukade komma in 

och knacka på respondentens dörr och ville prata även om eleven inte hade inbokad tid hos 

respondenten. Detta skedde nästan dagligen och enligt respondenten så tog inte eleven hänsyn 

till ifall respondenten var uppe i ett möte med andra elever eller vuxna. Respondenten menade 

att denne oftast fick försöka skapa tid för att hjälpa och prata med eleven då denne kunde gå 

upp i varv och få ett utbrott. Skolkuratorn valde alltså att kringgå den rutin som denne själv 

styrt upp och även prioritera bort andra elever. Detta kan kopplas till Lipskys (1980, s. 89) 

tanke om tidshantering, där han menar att gräsrotsbyråkraten utvecklar en förmåga att planera 

sitt arbete utifrån tidseffektivitet. Det kan tänkas att kuratorn genom att vara flexibel i sin 

rutin och ta emot eleven trots att det fanns annat på agendan kunde effektivisera sitt arbete 

med denna elev, och då minska risken för ett mer omfattande arbete i det långa loppet. 

  

Här uppstår dock en konflikt kring resurser. När den professionella tillåter en elev att bryta 

mot rutinerna kan en annan elev uppfatta detta och vilja göra samma sak. Vad som började 

med en strategi för att kunna hantera en eller ett fåtal elever kan i slutändan leda till att alla 

elever bryter mot rutinerna och den professionella helt förlorar förmågan att hantera 

situationen. Detta är något som Lipsky (1980, s. 99–100) tar upp i samband med rutiner och 

ransonering, där han beskriver hur den professionella hela tiden måste göra en avvägning 

kring ransonering av denna flexibilitet för att inte bli förlora kontrollen över situationen eller 

bli överbelastad av arbete. 

 

5.2.4. Bygga relation och bemöta lågaffektivt 

Relationen mellan den professionelle och eleven var något som flera av våra respondenter 

ansåg vara bland de viktigaste punkterna i bemötandet av barn med ADHD/ADD. För att 
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kunna bygga och bibehålla denna relation kan skolpersonalen behöva bemöta en elev med 

ADHD/ADD-problematik på ett lugnare sätt. En av våra respondenter menade att en bra 

relation leder till att eleven känner sig trygg. Att eleven känner sig trygg och kan förlita sig på 

den professionella, vare sig om det är en lärare eller skolkurator, är enligt respondenten viktigt 

för elevens fortsatta utveckling. Respondenten klargjorde också att det gäller inte endast barn 

med ADHD/ADD-problematik utan det gäller alla elever men att det är ännu viktigare för 

barn med problematik. Om det brister i relationen mellan eleven och den professionelle och 

det inte finns den här tryggheten för eleven så blir det svårt för denna att kunna lära sig och 

utvecklas i skolan menar flera av våra respondenter: 

 

“Du kan inte förvänta dig att lära ut någonting till en elev som har ADHD som har fått ett 

negativt intryck av dig som inte känner någon trygghet i klassen, då kommer det slå helt fel 

och riskerna kan var att du tappar den eleven inte bara för stunden utan resten utav kanske 

läsåret om inte hela högstadietiden. Det beror på vilket stadie vi befinner oss i. Det finns 

olika sätt och olika metoder och strategier som är väldigt viktigt att använda.” -Lärare 

 

En av respondenterna återkom ett flertal gånger till hur viktigt det relationsbyggande arbetet 

var för att motivera elev till att prestera i skolan: 

 

”Jag brukar tänka såhär; att om en elev inte är så peppad på skolarbetet för sin egen del, 

eller liksom känner att ”för min egen del så är jag inte så där jätte… Jag klarar inte det här 

för att jag kan inte koncentrera mig” till exempel då kan det vara så att ”ja men jag försöker 

lite till för jag gillar min lärare eller min lärare tror på mig” eller typ så här ”min lärare har 

förväntningar på mig” tydliga liksom så… alla dom sakerna hjälper eleven. Så att 

grundförutsättningarna är ju liksom att lärare och elev har en bra relation sinsemellan, så.” -

Skolkurator 

 

Eleven passar alltså bättre inom ramen för skolans prestationskrav om denne har en god 

relation till personalen. Detta kan ses som en del av konstruktionen av klienten, att skolan 

formar denne unga person till rollen som elev genom att bygga en relation (Lipsky, 1980, s. 

59–60). En av respondenterna var inne på att respekten och dialogen mellan elev och 



36 
 

skolpersonal är av värde för relationen dem emellan, som i sin tur bidrar till att eleven har 

förtroende för den professionelle. Förtroende för den professionelle var något som två av 

respondenterna lade fram som en framgångsrik aspekt för att eleven skulle fungera bättre i 

skolsammanhang. Eleven blir alltså mottaglig för skolans ramverk om denne känner sig 

uppmärksammad, och blir därför en mer medgörlig klient till skolan som organisation 

(Lipsky, 1980, s. 59–60) I en intervju togs ett exempel upp där en elev hade ett stort 

förtroende för sin lärare och därmed var mottaglig för metoder som läraren lade fram som 

denne tidigare ej varit intresserad av. Eleven tog tillvara på lärarens råd om att exempelvis 

använda hörselkåpor för att stänga ut distraktioner. Främsta förbättringen var att eleven kunde 

lägga sin dispyt med en annan elev med ADHD-problematik åt sidan och fokusera på 

skolarbetet istället. Gräsrotsbyråkraten hade här format en problematisk ung person till en 

elev som var mottaglig för dennes råd för att kunna fungera som klient till organisationen 

(Lipsky, 1980, s. 59–60). Respondenten ansåg att elevens utveckling var den största 

framgångssagan som denne har haft som lärare och att det aldrig hade gått om eleven inte 

hade detta förtroende och den goda relationen till sin lärare.  

 

“Sen kan det var ibland att de inte gör sin uppgift och sen räcker de upp handen och ställer 

en fråga till dig ”du *** vad tyckte du om det här, såg du matchen igår, har du spelat det här 

spelet “och då tänker man vill ju gärna säga ”ja men du det är inte viktigt just nu, du måste 

göra ditt jobb” och problemet är då att du kommer tappa dem där. Ibland kan det var skönt 

att säga ”ja jag har spelat det här spelet “och sen har man en konversation med dem i fem 

minuter kanske tio minuter men låt den konversationen få äga rum för när du har gjort det så 

att personen vill på något sätt etablera ett band till dig. Man måste våga riskera och ha 

diskussioner med dem, prata om saker de är intresserade utav för jag tror att man vinner en 

hel del där, man vinner deras förtroende och sånt är ju extremt viktigt.” -Lärare 

 

I citatet ovan talar respondenten om hur det är möjligt kan gå till väga för att en elev ska få 

förtroende för den professionelle i skolan. En respondent nämner att i vissa fall så kan det 

vara fördelaktigt att "bjuda på sig själv" för att bygga en god relation. Vid ett sådant 

förhållningssätt till en elev, där den professionella bygger en typ av vänskapsrelation, kan ett 

flertal konflikter uppstå för den professionelle. För det första kan ett scenario tänkas där 

eleven lär sig utnyttja lärarens tillåtande förhållningssätt. Om läraren låter en elev frångå 
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undervisning allt för ofta kan eleven tänkas förlora fokus på inlärning. Ska detta 

förhållningssätt fungera behöver alltså den professionella ha en förståelse för hur gränser ska 

dras för att säkra att denna fortfarande kan förmå eleven att sköta skolarbetet. Lipsky (1980, s. 

117–121) beskriver en rad metoder som används av myndighetsutövare, exempelvis lärare, 

för att behålla kontroll över situationen. Dessa metoder innefattar bland annat utformning av 

klassrum och olika markeringar som syftar till att påminna om vem som bestämmer. Denna 

markering av makt kan vara viktig för den professionella att ta ställning till när denne vill 

bygga relationer med sina elever. 

 

För det andra uppstår även här en konflikt kring resurser. När en lärare tillåter en elev att sitta 

och prata om annat en stund vill kanske nästa elev också det. Vad som började som ett kort 

samtal med en elev för att säkra att denne håller fokus, leder i slutändan till att alla elever vill 

sitta och prata om annat. Även denna situation kan kopplas till Lipskys (1980, s. 99–100) 

kapitel om rutiner och ransonering. Ska lärare eller övrig skolpersonal arbeta med ett 

relationsbyggande förhållningssätt bör de ha en plan över hur de delar upp sina resurser för att 

inte förlora kontrollen över eleverna. 

 

För att kunna bygga en god relation med eleverna förklarade flera respondenter att det var 

viktigt att kunna bemöta dem på rätt sätt. Ett flertal respondenter lade vikt på att elever med 

ADHD/ADD behövde bemötas lågaffektivt: 

 

“Det viktigaste med elever som har ADHD på grundskolenivå som jag har jobbat med är att 

skapa ett viktigt första intryck och på något sätt bibehålla det, alltså försöka få dem att 

bibehålla det intrycket av dig. Och det är inte lätt med tanke på att de hela tiden utmanar dig, 

de testar din disciplin, ditt tålamod, konstant. Så att man alltid ska tänka att man ska hålla sig 

lugn, man ska hålla sig professionell, man ska tala till dem med en ödmjuk men bestämd ton 

så att de förstår att vissa saker är acceptabla och andra inte. Utan att för den skull tappa dem 

för att det inte är det man vill göra.” -Lärare 

 

Lågaffektivt bemötande var ett återkommande tema i undersökningen. I ett flertal av 

intervjuerna betonades vikten av att den professionelle i sin yrkesroll är personen som håller 
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sig lugn oavsett situationen.  Respondenten betonar att eftersom hen är den professionella så 

måste hen vara den som är den lugna av dem. En respondent benämnde det som att ”inte följa 

med in i hissen”, alltså att inte själv följa elevens emotionella fluktuering, något respondenten 

menade att många professionella inom skolan riskerar att göra. För respondenterna var det 

viktigt att vara lågaffektiv i sitt bemötande med eleverna eftersom om de inte agerar på detta 

sätt så riskerar de att förlora kontakten som de har med eleven. Den bild som eleven har av 

den professionella riskerar att fallera om läraren agerar högaffektivt istället, alltså 

känsloladdat genom att exempelvis skrika tillbaka under ett bråk. I slutändan riskerar eleven 

att bryta mot den klientroll den tilldelats av skolan och bli svår eller omöjlig att hantera för 

personalen och misslyckas med att nå upp till skolans krav (Lipsky, 1980, s. 59–60). 

 

5.3. Anpassning av undervisning 

Inom denna kategori presenteras de anpassningar som skolpersonal gjort inom ramarna för 

klassrumsmiljön. Detta innefattar alla de metoder som syftar till att stötta elever med och utan 

ADHD/ADD-problematik i undervisningen.  

 

Respondenterna nämnde olika strategier och anpassningar som de använder sig av i 

klassrummet. Denna kategori kommer att fokusera sig på fyra olika aspekter inom 

klassrummet. Dessa är strukturering kring klassrumsmiljön, anpassning av placering av elever 

i klassrummet, anpassning av undervisningen överlag och anpassning av skolmaterial, i den 

ordningen. 

  

5.3.1. Strukturering 

Strukturering var ett återkommande ämne som alla respondenter ansåg vara en effektiv metod 

i klassrummet, detta för att få barnen att öka koncentrationen. Den gemensamma upplevelsen 

för respondenterna var eleverna behövde struktur för att enklare kunna hänga med och utföra 

sina skoluppgifter. Respondenterna nämner också att ett strukturerat klassrum gjorde 

klassrumssituationen mer uthärdlig för eleverna med ADHD-problematik. Som 

respondenterna nedan säger så är det viktigt för barnen att vet exakt vad man ska göra och när 

man ska göra det, respondenten anser att det här är bra för alla elever och inte bara de som har 
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ADHD men att det kanske har större effekt för just de med större problematik. Simonsen, 

Fairbanks, Briesch, Myers och Sugai (2008) skriver också om detta i sin studie, alltså att 

strukturering gällande tider, regler med mera leder till förhöjd koncentration hos eleverna. 

 

Jag märker också att man behöver vara fyrkantig med de här eleverna. Man måste vara 

väldigt tydlig och inte diffus. Ja de behöver väldigt mycket struktur. De behöver ”idag gör vi 

först det här, sen det här och sen det här” Och inte för mycket information. Man tar ett steg i 

taget. Metodiskt sätt måste man ta det steg för steg.  - Lärare 

 

Respondenten nedan berättar att denne själv har fått höra från vissa elever som har ADHD-

problematik, att det inte finns någon klar struktur i klassrummet hos vissa lärare. Den 

uteblivna strukturen menar eleverna att det påverkar deras skolgång, utan struktur så gick det 

inte att koncentrera sig för de här eleverna. Respondenten förklarade att eleverna ansåg att det 

var omöjligt för de att klara av lektionerna ifall det inte fanns någon struktur, att de behöver 

struktur i klassrummet för att kunna arbeta och koncentrera sig på sina skoluppgifter. 

 

Men det man själv har fått höra liksom, de sätter fingret på, ”är det liksom ingen struktur så 

är det kört för mig”. - Lärare 

 

En viktig aspekt gällande strukturering som respondenterna tog upp var elevernas 

medicinering. Detta var något som skolpersonalen inte hade kontroll över men som ett flertal 

respondenter nämnde som en viktig del i strukturering. I vissa fall så gick det helt enkelt inte 

att få någon struktur i deras vardag om eleven inte var konsekvent med sin medicinering. 

 

”Jag är för att man medicinerar om man är hjälpt av det. För att det går inte att lära sig 

saker när hjärnan inte kan lyssna. Det går inte. Och jag har sett sån skillnad på elever som 

har tagit medicin och inte. I inlärning där det har varit en elev som inte nåt målen utan 

medicin. Men med medicin liksom når målen, ligger i överkant för att man lyckas med att få 

fokus på rätt sak. Och det kan inte vi kompensera. Det spelar ingen roll hur mycket stöd vi 
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sätter in, så kan vi inte kompensera det att inte jag själv kan få fokus på rätt sak.”                  - 

Specialpedagog 

  

Konsensus mellan samtliga respondenter var att medicinering är viktigt för att för vissa barn 

med ADHD ska kunna klara av skolan på bästa möjliga sätt. En respondent gav ett långt 

exempel på hur en elev inte tog sin medicin och att eleven då inte alls kunde fungera i skolan 

trots anpassningar. Exempelvis så kunde inte eleven koncentrera sig i klassrummet, att eleven 

fick utbrott var inte heller ovanligt. Efter att eleven tog sin medicin så blev allt successivt 

bättre. Vad respondenten ovan säger var ett ämne som flera andra respondenter berörde. Det 

vill säga att det inte alltid är så att anpassningar, metoder och stöd fungerar om eleven inte 

själv kan bidra från sitt håll. Shillingford-Butler & Theodore (2013) framför i sin studie att 

medicinering av eleven kan leda till minskat hyper-aktivitet samt att det också kan leda till att 

eleven kan få en bättre koncentrationsförmåga. Deras studie visar att respondentens exempel 

om eleven som fick en bättre vardag i skolan efter att denna började ta sin medicin kan 

mycket väl bero på just att medicinen var en bidragande faktor i förbättringen för eleven. Att 

situationen blir mer lätthanterlig för läraren kan också vara en tänkbar fördel i samband med 

medicinering. En av respondenterna förklarade att vissa elever behöver medicineras för att 

skolan ska kunna bemöta dem. Innan de kan passa in i rollen som klient inom skola behöver 

elevens symptom utifrån ADHD/ADD alltså hanteras genom medicinering (Lipsky, 1980, s. 

59–61). Respondenten återkom dock snabbt till att detta var för elevens bästa utan att betona 

hur det var till nytta för läraren eller personalen. Även i övriga intervjuer var det nästan 

uteslutande fokus på hur eleven blev hjälpt av medicinering.  

  

”Så vi återkommer till det att medicinering är en viktig del av att ge eleven en chans i vissa 

sammanhang faktiskt. Inte för alla, men för vissa.” -Skolkurator 

 

Ett flertal respondenter talar om att effekten med medicineringen är olika från person till 

person. Det är inte alltid så att alla behöver medicinering och det är inte alltid som 

medicineringen fungerar. Alltså att medicindosen kanske inte är tillräckligt och enligt en av 

respondenterna så måste medicineringen kanske ökas i takt med att eleven blir äldre. Enligt 
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våra respondenter så är regelbundet medicinering, under rätt tid på dygnet, viktigt för att 

eleverna ska ha en bättre struktur i skolan. 

 

5.3.2. Anpassning av elevers placering i klassrummet, anpassning av 

skolmaterial samt tidsanpassningar 

Att göra anpassningar för elever med ADHD/ADD-problematik var något som de flesta av 

respondenterna ansåg vara nödvändigt för att eleverna skulle nå framgång i skolan. En viktig 

aspekt gällande anpassningar för eleverna som respondenterna hade i beaktan var att det inte 

skulle vara utpekande för eleverna. 

 

”Jag har alltid velat haft dom nära [katedern]… eller liksom långt fram för att då kan man 

hjälpa dom elever som har den här svårigheten att koncentrera sig, att hålla koncentrationen 

lättare.” - Specialpedagog 

  

En av respondenterna framför att denne gärna vill ha barnen som har ADHD-problematik nära 

denne själv, det vill säga längre fram i klassrummet eftersom det blir enklare att få dem att 

fokusera samt att man är närmare till hands ifall eleven skulle regera starkt på något, det vill 

säga ifall en större situation skulle uppstå. Brock, Grove & Searls (2010) framför också i sin 

artikel vikten av denna metod eftersom precis som respondenten säger så är det en metod som 

är framgångsrik med att kunna få barnen att fokusera i klassrummet då denne inte distraheras 

lika mycket. Respondenten nämner också att placeringen i klassrummet utformas tillsammans 

med eleverna så att det inte blir orättvist och utpekande för barnen. 

 

“Så jag har alltid en diskussion med eleverna, var dom behöver sitta. Och även om jag 

ändrar plats så sitter dom snarlikt. Kanske inte exakt på samma plats för det kan ibland en 

del tycka är orättvist för många vill ju inte sitta längst fram så där hela tiden.” -

Specialpedagog 
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Flera av respondenterna nämner flera olika anpassningar de gör för att underlätta för eleverna 

och för att kunna få dem att fokusera bättre. Respondenterna menar att det inte är möjligt att 

ha längre lektioner, exempelvis 90 minuter lektion utan att ha pauser i mellan. Eleverna tappar 

då fokus och kan därmed inte vara produktiva i arbetet de håller på med. 

 

”Inte för långa pass. Inte för långa… om läraren står framme vid tavlan och pratar utan att 

man har många olika moment under en lektion. Att det även finns möjlighet till att röra. Det 

är naturligt att röra sig inom en lektion. Till exempel när du är klar kan du hämta det här 

papperet. Då kan man gå några varv i rummet. Man behöver inte alltid gå ut ur klassrummet, 

man kan röra sig på ett naturligt sätt.” 

  

Respondenterna ger också exempel på att elever med koncentrationssvårigheter brukar ges 

möjligheten att ta pauser oftare än andra elever då det enligt respondenterna har visat sig vara 

effektivt. Att eleven kanske inte orkar behålla fokus mer än tio-femton minuter utan måste ta 

kontinuerliga pauser för att vara effektiv i sitt arbete. Att ta pauser eller att vissa specifika 

elever får ta fler pauser än andra elever kan anses vara ett medvetet beslut som den 

professionelle tar utifrån sin egna position som undervisare. Detta är återigen ett exempel på 

hur den professionelles handlingsutrymme förhåller sig till organisationen ramverk, att 

gräsrotsbyråkraten besitter en kunskapsbas som gör det möjligt att fatta beslut utan direktiv 

från överordnade (Lipsky 1980, s. 13–14). Citatet nedan visar hur de kan gå tillväga för att se 

till så att eleven bibehåller sitt fokus på arbetet: 

  

”Eller i vissa fall kan det ju vara så att dom har en person som säger ”ah nu har du jobbat i 

tio minuter, nu går vi ut i tio minuter” och så växlar man så, fram och tillbaka.” 

 

Samtliga respondenter svarade att det finns anpassat skolmaterial på skolan. De tog dock upp 

olika exempel på anpassning av studiematerialet. En del nämnde att det fanns lättare versioner 

av vissa böcker för de som hade svårt att ta in mycket information på en gång:  
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Matteböcker generellt sett är jättejobbiga för elever med ADHD och ADD. För att till 

exempel här står talet [gestikulerar att det står längst upp på en sida] och sen långt här nere 

är bilden som hörde ihop med den, och står det en massa information som ska vara till den 

men inte till den frågan som är bredvid den här bilden. - Specialpedagog 

 

För att hjälpa de elever som har svårt att sortera information har skolan möjlighet att köpa in 

böcker där överflödig text sållats bort och uppgifterna gjorts enklare. Respondenten ovan 

nämnde även att dessa lättare böcker oftast används när ett ämne är nytt för eleven. Eleven 

kan då börja med det lättare materialet för att sedan, när denne fått en större förståelse för 

ämnet, prova att använda vanliga kursböcker.  

 

”Att man lyssnar på texterna i SO eller NO och så. Alltså att man både hör och ser texten 

samtidigt för att man inte ska flippa iväg och tänka på annat och så.” - Specialpedagog 

  

Att skriva prov i stora klassrum eller aulan ansåg inte vara optimalt för elever med 

ADHD/ADD-problematik då det fanns flera störningsmoment som kunde påverka elevernas 

koncentration. Lösningen var att sätta de elever som ville i mindre klassrum/grupprum samt i 

vissa fall så kunde eleverna exempelvis få egna lärare som satt med de, eleverna kunde få sina 

prov upplästa, eleverna kunde få besvara frågorna muntligt och så vidare. Att elever fick 

lyssna på texter istället för att endast läsa texten var inte heller ovanligt, detta skedde då 

texterna var av den längre sorten. 

  

“Alltså inte när de kommer hit i sexan kanske då men om man tittar på vilka vi har i nian nu 

när det ska göras nationella prov så vet man ju vilka som ska sitta kvar på skolan när de 

andra går till en lokal på, ja en stor lokal där man sitter. Sen så har vi de här som sitter i det 

här rummet och får extra hjälp och de som sitter här, ja för att de behöver extra tid och 

lugnare miljö och sådär.” - Skolkurator 

  

Det framgick i en intervju att det är lärarna själva som beställer kursmaterial. De har alltså 

stort handlingsutrymme att påverka undervisningen genom att välja ut det studiematerial som 
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de anser fungerar för eleverna. Den professionella som har kunskap om eller erfarenhet av 

elever med inlärningssvårigheter kan dra fördel av detta i arbetet med elever med 

ADHD/ADD. Dock kan frågan om resurser komma att spela roll i anpassningen av 

kursmaterial. Flera respondenter berörda kring andra frågor skolan ovilja att betala för mer än 

vad som anses nödvändigt. Skolan kan då tänkas vara ovillig att betala för dyra kursböcker 

utöver standardversioner. Alltså kan lärare tänkas hamna i den resurskonflikt som Lipsky 

(1980, s. 29–31) associerar med gräsrotsbyråkratens roll. Lärare eller annan skolpersonal kan 

ha höga ambitioner och god kunskap om vilket skolmaterial elever med ADHD/ADD behöver 

för att utvecklas, men riskerar att begränsas av vad skolan anser rimligt att betala för. 

5.4. Samverkan 

Under denna kategori så går vi in på vad lärarna, specialpedagogerna och skolkuratorerna 

berättar om hur samverkan ser ut med andra inom skolan samt ifall det finns en samverkan 

med andra organisationer när det gäller bemötande gentemot barn med ADHD-problematik. 

Respondenternas syn på samverkan med föräldrarna framläggs också under denna kategori. 

 

Samtliga respondenter lade stor vikt vid samarbetet mellan olika yrkesroller på skolan. Det 

förklarades i samtliga fall som att yrkesrollerna arbetade med öppen kommunikation 

sinsemellan och att man arbetade "nära" varandra.  

 

”Lärarna och specialpedagoger. Och så det är ju ett samarbete som har vuxit fram. Som 

specialpedagog på den här skolan så har vi [samverkan]. Både för att vår rektor vill det och 

för att vi är sådana personer. Men han anställde såna personer som vill jobba nära ordinarie 

lärare. Och liksom stöta upp i det som händer i klassrummet för eleven. Och läraren, det är ju 

inte så att vi ska sitta på ett rum och ta emot elever och göra något annat. Då blir det ju 

naturligt att det blir ett tätt samarbete.” -Specialpedagog 

 

Som respondenten ovan förklarar, och som återkommer i övriga intervjuer, är ett tätt 

samarbete och ett tillåtande förhållningssätt gentemot personalens bristande kunskap viktigt 

för att kunna hjälpas åt med att stötta elever med ADHD/ADD-problematik. Respondenten 

förklarar att de genom att diskutera hur skolsituationen ser ut för en elev utifrån deras egna 
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upplevelser kan kartlägga problematiken och gemensamt finna lämpliga lösningar. Det 

gemensamma arbetet möjliggör delning av kunskap och erfarenhet mellan professioner. En 

respondent berättar även hur de, specialpedagogerna, genom att samarbeta med lärarna 

motarbetar arbetssättet hen kallar för "klinik", det vill säga att specialpedagogerna och 

kuratorerna sitter inne på rummet och har en mottagning. Genom att kontinuerligt föra en 

dialog med lärarna och ha en acceptans för att alla inte kan lösa alla situationer kan de hjälpa 

till där det behövs, utan att eleven placeras i enskild undervisning: 

 

"Alltså vi har ett väldigt öppet klimat kring vad som fungerar och inte fungerar i klassrummen 

över lag, vilket gör att det inte är så svårt för våra kollegor att komma och säga ”amen jag 

får inte till det”. Man behöver inte skämmas över det ”jag vet inte hur jag ska göra med den 

här eleven, jag når den inte eller det. Så här är det jag förstår inte, har ni samma sak?”" - 

Specialpedagog 

 

Detta samarbete är ett resultat av skolpersonalens egna initiativ. Flera respondenter förklarade 

att de själva valt att arbeta tillsammans med övrig personal och att skolans rektor och 

skolledningen inte varit med och utformat samarbetet. De professionella på skolan har alltså 

valt att samarbeta för att dra nytta av varandras kunskap. I samband med detta har de utformat 

en policy eller ett förhållningssätt där samverkan förekommer på vardaglig basis (Lipsky, 

1980, s. 13–18). 

 

Ett återkommande svar på frågan om det finns någon samverkan mellan skolan och andra 

organisationer kring elever med ADHD/ADD problematik var nej. Flera av respondenterna 

förklarade att det sällan fanns någon form av samverkan med andra organisationer och att 

skolan mestadels får stå på egen fot: 

 

Så vi står väldigt ensamma med dom här barnen och dom föräldrarna också ofta.” -

Skolkurator 
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En respondent nämnde att det är endast i enstaka fall som skolan samverkar med exempelvis 

BUP. Vad detta beror på är enligt våra respondenter främst en avveckling av barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP). BUP var den organisation som samtliga nämnde när de 

tillfrågades om samverkan med andra aktörer. Ett flertal benämnde det som att det en gång i 

tiden fanns samverkan, men att BUP på grund av rådande brist på resurser ej har möjlighet att 

hjälpa skolan när det gäller barn med ADHD/ADD-problematik:  

  

”Dom [BUP] har inte tid med skolan. BUP har föräldrarna och eleverna. Skolan vi får, 

ringer man dit så är det ingen som svarar liksom. Dom har inte tid att jobba med skolan.”  

-Skolkurator 

 

Utöver BUP nämnde en respondent konsultativt stöd, en kommunal insats som syftar till att 

hjälpa skolor att hantera vissa elever med särskilda behov. Respondenten nämnde dock att 

dessa inte arbetar utifrån ADHD/ADD-problematik utan snarare är en generell insats för 

bland annat barn med social problematik. Detta kan tänkas vara kopplat till ADHD/ADD-

problematik i vissa fall, men det var inte något respondenten utvecklade ytterligare.  

 

Många av respondenterna talade om att samverkan med föräldrarna är viktigt för att få en 

klarare bild av elevens behov och hur det skall gå tillväga för att på bästa möjliga sätt kunna 

hjälpa eleven med deras behov i skolan: 

 

”När skolan och hemmet inte riktigt kommer överens är det oftast för att man inte är 

medveten om… att vi ser så pass olika personer. Något är så olika i hem- och skolmiljön. Så 

där kan det vara någonting som, man kan sitta med föräldrar som bara ”Ah fast vi känner 

inte igen det här alls.”, ”Näe, det är för att ni bemöter eran, erat barn i en annan miljö”.”    -

Skolkurator 

 

Respondenternas åsikt angående vikten av samverkan med föräldrarna stöds av Hedevåg & 

Balldin (2013). I deras artikel påpekar de att samarbetet mellan föräldrarna och ansvarig 
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skolpersonal lägger en positiv grund att stå på för att eleven ska utvecklas i skolan. Hedevåg 

& Balldin (2013) nämner också att de två olika miljöerna (skolan och hemmet) påverkar 

varandra i den mån att om det uppstår en dålig/bra hemmiljö så leder det till att elevens 

skolgång påverkas negativt/positivt och vice versa. Respondenten ovan har en annorlunda bild 

om hur hem- och skolmiljön kan se ut. Respondenten menar att det kan se helt annorlunda ut i 

skolan jämfört med hur det ser i hemmet. Det kan tänkas att denna respondent inte ser hur de 

båda miljöerna påverkar varandra utan att det är två helt olika världar för vissa elever. 

 

”Sen tror att jag en annan sak som är jätteviktigt, främst kanske för lite yngre barn men också 

för våra elever, det är kontakt med föräldrarna. Hemmet, om det är nån som är expert på sina 

ungdomar så är det ju föräldrarna. Alltså vi kommer ju i andra hand, det blir ju så. För att vi 

ska få en sån bredd förståelse som möjligt för de här eleverna så är ju kontakt med hemmet 

guld värt. Det är A och O.” - Lärare 

 

Respondenten ovan betonar hur viktigt det är att ha en kontakt med föräldrarna. Att det är 

nödvändigt att ha denna kontakt för att respondenten ska kunna förstå helheten av eleven 

behov och därmed försöka bemöta dessa behov på det mest optimala sättet. 

 

6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet av denna studie. Resultatet presenteras först i en kort 

summering. Resultatet diskuteras därefter i relation till tidigare forskning, vårt teoretiska 

perspektiv och vår kvalitativa ansats. Avsnittet avslutas med en diskussion kring uppsatsens 

implikationer för socialt arbete och framtida forskning. 

6.1. Summering 

Attityder gentemot diagnosen och problembilden ADHD/ADD framgår till viss del i 

respondentens redogörelse för sin bild av vad ADHD/ADD innebär. Några av informanterna 

kopplade ADHD/ADD till den medicinska funktionsnedsättning som diagnosen innebär. 

Denna bild av ADHD var starkt kopplad till negativa aspekter som svårigheter att hålla 

koncentrationen och svårigheter kopplade till korttidsminnet. Andra respondenter betonade 
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styrkor och positiva aspekter kring ADHD/ADD. Deras bild av en elev med ADHD/ADD var 

en färgstark, positivt laddad och kreativ person. Det fanns alltså en stor variation bland våra 

respondenter vad gäller tankar kring vad ADHD/ADD innebär. 

 

 

Respondenterna ombads att presentera hur arbetet med elever med ADHD/ADD utifrån olika 

frågeställningar. Resultatet delades in i tre kategorier: Generella strategier för bemötande, 

anpassning av undervisning och samverkan. Under rubriken generella strategier presenteras 

de strategier som kan appliceras på flera olika situationer. De fyra strategier vi kunde utläsa 

genom en tematisk analys av intervjutranskriberingarna var: att anpassa möten för motorisk 

orolighet, att fokusera på elevens styrkor, flexibilitet och relationsbyggande arbete. De 

anpassningar av undervisningen vi funnit är: Strukturering av skolarbete och klassrumsmiljön, 

medicinering, anpassning av placering i klassrummet, tidsanpassning och möjlighet till pauser 

och anpassat skolmaterial.  

 

Under kategorin samverkan fann vi utifrån resultatet tre typer av samverkan: samverkan inom 

skolan, samverkan med föräldrar och samverkan med andra organisationer. Samverkan inom 

skolan innefattade kontinuerlig kontakt mellan yrkesgrupper på skolan. Majoriteten av 

respondenterna angav denna samverkan som en av de viktigaste delarna i arbetet med elever 

med ADHD/ADD. Samverkan med föräldrar uppgavs också som viktig av ett flertal 

respondenter, främst för att kunna förstå eleven så bra som möjligt. Under de intervjuer där 

frågan om samverkan med andra organisationer ställdes nämnde samtliga respondenter BUP, 

varpå de förklarade att samverkan ej fungerade eller ej existerade alls. Med undantag för en 

respondent som nämnde konsultativt stöd för problematiska elever, var samtliga överens om 

att skolorna stod ensamma i sitt arbete. Ett flertal av respondenterna utryckte en önskan om ett 

stöd utifrån och berättade att kontinuerliga uppföljningar från BUP kring elever med 

ADHD/ADD hade gjort deras arbete lättare. 

 

Slutligen har vi utifrån vårt resultat sammanfattat de strategier som används av skolpersonalen 

i en tabell för att förtydliga vilka yrkesroller som strategierna kan anses vara användbara för. I 

resultatet presenteras de situationer där strategierna är användbara inom skolan utifrån våra 
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respondenters svar. De flesta strategier kan appliceras på samtliga yrkesroller i vårt urval, och 

endast ett fåtal kan tillskrivas specifika yrkesroller i skolan.  

 

Strategier: Lärare Specialpedagog Skolkurator 

Relationsbyggande ✓ ✓ ✓ 

Lågaffektivt 

bemötande 

✓ ✓ ✓ 

Klassrumsanpassningar ✓ ✓ X 

Flexibilitet ✓ ✓ ✓ 

Anpassning för 

motorisk orolighet 

✓ ✓ ✓ 

Strukturering ✓ ✓ X 

Samverkan i skolan ✓ ✓ ✓ 

Samverkan med 

hemmet 

✓ ✓ ✓ 

Samverkan med andra 

organisationer 

X X ✓ 

Fokus på styrkor och 

uppmuntran 

✓ ✓ ✓ 
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6.2. Relation mellan resultat och tidigare forskning 

Den tidigare forskning som var relevant för denna studie omfattade mestadels olika metoder 

för att förbättra vardagen i skolan för elever med ADHD/ADD-problematik. Tidigare 

forskning har också visat vilka svårigheter som förekommer kring diagnosen ADHD/ADD 

både i skolan där de har sämre skolresultat och ur den sociala aspekten där socialt avvikande 

beteende som kriminalitet är mer förekommande. Avslutningsvis så har tidigare forskning 

indikerat att kunskapen om ADHD/ADD hos professionella i skolor har varit bristfälliga. 

 

Resultatet av intervjuerna med respondenterna var i enlighet med det vi förväntade oss. 

Förväntningen var att vi skulle få höra om strategier som våra respondenter använde sig av, 

som då skulle stämma överens med de metoder som framkom under bearbetning av tidigare 

forskning. Flera olika strategier som respondenterna belyste, som exempelvis strukturering, 

samverkan med föräldrar, fokus på elevers styrkor samt uppmuntran gentemot deras 

skolprestation var i likhet med metoderna som återfanns i tidigare forskning.  

 

Vi förväntade oss också att vissa av metoderna som togs upp i kapitlet om tidigare forskning 

ej skulle tas upp i intervjuerna. En anledning skulle kunna vara att de är mer tillämpbara i 

andra länder. Som tidigare nämnt i studien så är en stor del av de vetenskapliga texterna från 

andra länder än Sverige, detta kan vara en bidragande faktor till varför vissa metoder ej togs 

upp under intervjuerna. Exempelvis nämnde ingen av våra respondenter metoden peer 

tutoring som en strategi som tillämpas i skolan. Detta kan kopplas till kulturella värderingar 

eller andra skillnader mellan samhällen. Detta är inte något vi undersökt ytterligare. Straff- 

och belöningssystemet var en annan metod som ingen av våra respondenter tog upp. Vi gjorde 

ett val innan vi började intervjua och det var undvika att ställa frågor som skulle beröra de 

olika metoderna som tas upp i tidigare forskning. Det vill säga vi inte skulle påverka 

respondenternas svar och låta de själva ta upp strategier som de använder sig av. I de flesta 

fallen så tog de själva upp strategier som vara i samma anda som metoderna. Värt att nämna 

är att vid några enstaka tillfällen så nämnde vissa respondenter exempelvis “strength based 

methods” men endast i förbifarten, så intervjuaren ställde en fördjupad fråga om den metoden. 

Det är möjligt att respondenterna skulle nämnt vissa uteblivna metoder som strategier som de 

använder sig av ifall vi hade ställt frågor specifikt om metoderna som finns i tidigare studier. 

Detta var dock ett medvetet val vi gjorde för att svaren skulle vara så uppriktiga som möjligt.  
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Slutligen förväntade vi oss att svaren från respondenterna skulle beskriva strategier som 

saknade tydlig motsvarighet i de metoderna som tidigare forskning belyste. Detta stämde 

överens med resultaten då strategier som att vara flexibel i hantering av bemötandet eller att 

skapa en relation för att enklare nå fram till eleven, inte varit framträdande i tidigare studier. 

Detta kan dock anses betraktat som grundläggande förhållningssätt snare än metod. Att skapa 

en bra relation där respekt, dialog och förtroende är tre viktiga aspekter för den goda 

relationen mellan eleven och den professionelle kan tänkas vara en mer djupgående strategi 

som tar längre tid att uppnå. Strategin är individbaserad och inte lika allmän inriktad eller 

generell som de flesta metoderna är.  

 

En utmärkande skillnad när vi jämförde tidigare forskning och resultaten av vår studie var det 

som framgick i Diaz’ (2015) studie, att skolkuratorer i rollen som skolans socialarbetare 

erhåller kunskap angående ADHD som de flesta skolor enligt Diaz’ (2015) studie är i behov 

av. Det vill säga att skolkuratorn är den som ska informera och lära upp övriga skolpersonal 

gällande bemötande och kunskapen om ADHD/ADD.  I vårt fall var det snarare så att 

skolkuratorerna hänvisade till specialpedagogerna när det gäller arbetet och kunskapen om 

ADHD/ADD på skolan.  

 

Ett annat intressant resultat som denna studie fick i relation till tidigare forskning var 

uppfattningen av kunskap, det vill säga kompetens skolpersonalen har gällande arbetet med 

elever som har ADHD/ADD problematik. Tidigare studier har visat att det brister i kunskapen 

om ämnet i fråga hos skolpersonal (Martinussen, Tannock & Chaban, 2010; Skolinspektionen 

2014). I vår intervjuguide så ställde vi en fråga utifrån just Martinussen, Tannock & Chaban 

(2010) och skolinspektionens granskning (2014) för att se om respondenten ansåg att 

kunskapen om ADHD är tillräcklig på skolan som de arbetar på. Även om själva 

intervjuguiden i större mån har varit inspirerad av tidigare forskning så var detta den enda 

gången som vi ställde en fråga som var direkt influerad av tidigare forskning. Av de fem 

skolorna där vi intervjuade personal tyckte anställda på fyra av dem att kunskapen var 

tillräcklig och att de vid flera tillfällen har fått, genom frivilliga kurser och utbildningar, 

chansen att utöka sina kunskaper om ämnet ifråga. Vissa av respondenterna nämnde också att 

de kunde få utbildning inom skolan, det vill säga att lärare, specialpedagoger osv som hade 
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deltagit i fortbildningskurser kunde återberätta informationen och därmed föra över 

kunskapen till de andra professionella i skolan. Den respondenten som inte tyckte att 

kunskapen om ADHD/ADD var adekvat nog nämnde att det endast var på dennes nuvarande 

skola som kunskapen inte var optimal. Att respondenten ansåg att kunskapen om 

ADHD/ADD var mer än tillräcklig på de andra skolorna som denne har arbetat på tidigare. 

Utifrån vårt resultat kan slutsatsen dras att större delen av våra respondenter anser att 

kunskapen är tillräcklig för att kunna bemöta elever med ADHD/ADD-problematik. Detta är 

dock baserat på deras egen upplevelse och bör inte tas som en objektiv sanning då 

skolinspektionens (2014) granskning visat att kunskapen kring ADHD/ADD i skolor är 

bristfällig.  

 

6.3. Relationen mellan resultat/analys och teoretiskt perspektiv 

Den teori vi använt oss av vid insamling och tolkning av data är Lipskys (1980, s. 13–15) 

begrepp street level bureaucrats, eller gräsrotsbyråkrater, och deras möjlighet att forma sitt 

arbetssätt utifrån kunskap och erfarenhet och deras begränsningar inom organisationen. De 

gräsrotsbyråkrater som undersöks i denna uppsats är lärare, specialpedagoger och 

skolkuratorer. Utifrån begreppet gräsrotsbyråkrat har vi utgått från våra respondenter som 

experter inom sitt yrke. Detta har gjort att vi lagt stort fokus på den bild de har presenterat av 

ämnet. Vid en mer kritisk undersökning skulle dessa utsagor kunnat granskas mer kritiskt, och 

analyserats mer utifrån fakta. Vårt teoretiska förhållningssätt har dock gett oss möjlighet att 

djupdyka i dessa professionella yrkesutövares möjlighet att påverka sin miljö och sitt arbete. 

 

I vår intervjuguide fanns det frågor som berörde de professionellas handlingsutrymme, alltså 

om det fanns några riktlinjer i skolan som beskrev hur bemötandet ska vara, om det fanns 

några direktiv från skolledningen eller rektorer. I nästan samtliga fall saknades riktlinjer helt 

och hållet och de förhållningssätt som fanns var något som berörda yrkesroller på skolan 

tillsammans kommit överens om. Alltså utgick arbetet med elever med ADHD/ADD från 

skolpersonalens kunskap och erfarenheter kring ämnet. Berörda yrkesroller, dvs. lärare, 

specialpedagoger och kuratorer, hade alltså ett stort handlingsutrymme och kunde arbeta 

utifrån vad de ansåg vara lämpligt och detta motiverar ytterligare valet av teoretiskt 

perspektiv. 
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Med Lipskys (1980, s. 13–15) begrepp gräsrotsbyråkrati som utgångspunkt låg de 

professionellas användning av strategier för att bemöta elever med ADHD/ADD i fokus. Brist 

på resurser var ett återkommande tema. Våra respondenter var tvungna att arbeta utifrån de 

resurser som var tillgängliga på skolan. Exempelvis nämndes önskemål om att ha mer 

tillgänglig personal och fler enskilda rum.  

 

I och med vår utgångspunkt i respondenten som expert blev vårt fokus begränsat till enbart 

deras tolkning av ämnet. Med det sagt kan inte skolpersonalens utsagor tolkas som absolut 

sanning, men ger en inblick i hur de själva tolkar sin arbetssituation och hur de motiverar sitt 

arbete. Vi har inte heller undersökt elevernas syn på situationen utan endast utgått från 

tidigare forskning om skolans förhållningssätt och bemötande för att få en uppfattning om vad 

som fungerar för eleverna. Vid en annan teoretisk ansats hade fokus kunnat ligga på hur 

eleverna själva vill bli bemötta och vad de anser fungerar bäst.  

6.4. Relation mellan resultat/analys och kvalitativ metod 

Vi har genomfört vår studie utifrån en kvalitativ ansats, med intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Vi har valt kvalitativ metod för att kunna analysera varje respondents 

svar och på så vis få en djupare förståelse för hur deras arbete ser ut. Detta har gjort att vi haft 

stor möjlighet att påverka resultatet av studien utifrån hur vår intervjuguide utformats, hur 

intervjuerna genomförts och hur vi tolkat resultaten. Hade utformningen varit annorlunda 

hade svaren kunnat se ut på anat sätt. Frågorna i intervjuguiden har utformats för att kunna 

besvaras utifrån respondentens egen tolkning för att ge denna möjlighet att ge sin egen bild av 

ämnet, opåverkad av de resultat vi sökt. Under intervjuerna har vi också försökt undvika 

ledande frågor för att säkra att svaren kommer utifrån respondentens egen bild av hur arbetet 

med elever med ADHD/ADD ser ut. Detta kan ha gjort att en del strategier som hade varit 

intressanta för vår forskning aldrig tagits upp då respondenten kanske aldrig reflekterat över 

det som en strategi. Men det kan även vara så att vissa strategier aldrig hade tagits upp om vi 

bara frågat efter de strategier vi känner till.  

 

Vår analysmetod är tematisk kodning, där vi plockat ut delar ur citat från transkriberingarna 

där vi kunnat tolka förhållningssätt som strategier hos respondenten. Eftersom vår 
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analysmetod präglas av tolkningsutrymme kan vårt resultat vara färgat av personliga 

värderingar. Vad vi tolkat som en strategi kan enligt respondenten varit menat som något 

annat och vice versa. Detta har vi motarbetat genom att vara pålästa utifrån tidigare forskning 

och genom att presentera strategierna ingående i resultatkapitlet, varpå läsaren får en chans att 

utvärdera de presenterade strategierna.  

6.5. Implikationer för forskning och praktik 

Det har visat sig i vår studie att många av de metoder för att bemöta elever med ADHD/ADD 

som återfinns i tidigare forskning även appliceras i praktiken i svensk skolmiljö. De har enligt 

respondenternas utsago visat sig ge positiv effekt på arbetsmiljön och utvecklingen för de 

elever som har ADHD/ADD-problematik. Även ett antal strategier som professionella i 

skolmiljö utvecklat själva och som de menar har gett god effekt har framkommit i 

intervjuarbetet.  

 

De metoder/strategier som framkommer under denna studie kan tänkas användas av 

professionella inte bara i rollen som skolkurator, lärare eller specialpedagog utan även andra 

yrken där socialt arbete förekommer. Det kan vara intressant att se hur metoderna appliceras 

inom exempelvis BUP, socialtjänsten samt övriga organisationer som arbetar med barn. 

Framtida forskning skulle kunna applicera vår undersökning av skolpersonalens 

handlingsutrymme och professionella position i organisationen på andra instanser. Det skulle 

kunna vara intressant att undersöka hur andra professioner presenterar strategier och 

ansvarsfördelning utifrån sin position. Under studien så har det även framkommit från 

respondenterna att vissa av dessa metoder/strategier även kan appliceras på barn utan 

ADHD/ADD-problematik, och kan säkerligen vara applicerbara på annan problematik. 

 

Ett flertal respondenter pekade på bristen på utbildning inom ämnet ADHD/ADD i sina 

högskoleutbildningar. Många förklarade att de på eget initiativ tillgodosett sig kunskap som 

varit användbar i möten med elever med ADHD/ADD. I framtiden kan det vara lämpligt att se 

över utbildningar kring arbete med barn, och i vissa fall även vuxna, för att se om det saknas 

material kring ADHD/ADD-problematik där det kunde varit till nytta. Flera kände att det var 

först när de kom ut i arbete som de fick en inblick i elevernas svårigheter och behov, något de 

menar att de kunde behövt tidigare. 
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Eftersom fortbildningstillfällena på skolorna är frivilliga kan det tänkas att mycket av arbetet 

med elever med ADHD/ADD hänger på skolpersonalens engagemang för ämnet. Det visade 

sig i studien att det oftast saknades riktlinjer kring arbetet med elever med ADHD/ADD och 

att det därför hängde på skolans personal att själva samordna arbetet. Det kan tänkas vara 

fördelaktigt för kommunerna att tillsammans implementera riktlinjer för hur detta arbete skall 

se ut, inklusive fortbildning, för att säkra att eleverna får ett jämbördigt stöd oavsett vilken 

skola de tillhör.  

 

Ett återkommande tema i våra intervjuer var brist på stöd från andra organisationer. BUP 

nämndes ett flertal gånger som en aktör som tidigare varit framstående i stödet till skolan, 

men som nu ej finns tillgänglig. Flera respondenter betonade hur ensamma skolan var i sitt 

arbete med elever med ADHD/ADD. Detta öppnar upp för en diskussion om hur stödet till 

skolan från utomstående organisationer skulle kunna återetableras. Hur ser nedmonteringen av 

BUP ut som ett flertal respondenter nämnt? Vad kan göras för att återskapa den samverkan 

mellan skola och BUP som respondenterna menar saknas i nuläget? Finns andra alternativ för 

avlastning av skolan när det gäller ADHD/ADD eller andra neuropsykiatriska problem? Kan 

samverkan återupptas mellan skola och BUP, eller bör mer resurser satsas i skolan för att helt 

lägga ansvaret på dem? Detta är frågor som framtida forskning kan tänkas undersöka. 

 

Avslutningsvis vill vi belysa att flera av respondenterna har uppgett att det har skett många 

förbättringar inom arbetet med ADHD/ADD då det finns en klarare definition av diagnosen 

samt att diagnosen nu är mer allmänt accepterad än den varit tidigare. Att en elev har 

ADHD/ADD ansågs vara betydligt mer socialt avvikande för 15–20 år sen enligt några av 

respondenterna. Vidare menar respondenterna att både personal och elever har en mycket 

större förståelse för problematik med och kring ADHD/ADD och att ämnet är så aktuellt nu 

att de flesta som möter dessa barn har viss kunskap om vad ADHD/ADD innebär. Om 

utvecklingen fortsätter i den takt som framgår i denna studie, med engagemang från både 

skolpersonal och övriga berörda parter, så kommer villkoren för dessa elever troligtvis 

fortsätta att förbättras i framtiden. I denne studie har inte några indikationer på det motsatta 

framkommit. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

När vi sökte respondenter till uppsatsarbetet var det denna text som mailades ut till personal 

på olika skolor. Eftersom vi mailade till olika skolor var det namnet på den som skickade 

mailet som stod i början på texten: 

 

”! Mitt namn är ____ och jag gör min sjätte termin på socionomprogrammet i Uppsala. Jag 

och min uppsatspartner skriver just nu vårt examensarbete om hur skolor arbetar kring 

diagnosen ADHD. Vi söker nu kuratorer, lärare och specialpedagoger som kan tänka sig att 

ställa upp på intervjuer kring ämnet. Intervjun tar ca. 45 minuter och kan utföras där det 

passar dig/er. Vi tänkte börja genomföra intervjuerna v. 15–17. Det vore uppskattat om du 

ville ställa upp och hjälpa oss att undersöka hur barn med ADHD bemöts i skolmiljön! Tack 

på förhand!” 

 

Övrig information som respondenterna fick utgavs muntligen före intervjun genomfördes. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

1.Vad är din yrkesroll? Hur länge har du jobbat som det (yrkesroll)? 

2.Vad har du för utbildning? 

3. Skulle du kunna berätta om din bild av ADHD?  

-Vad vet du om diagnosen? 

4 (Endast skolkurator) Har du någon arbetserfarenhet sedan tidigare av arbete med barn med 

ADHD/ADD diagnos? 

5. Har du fått någon utbildning i att arbeta med barn med ADHD/ADD av eller i samband 

med skolan du nu arbetar på?  

6. Har skolan några riktlinjer eller en plan för att bemöta barn med ADHD/ADD? 

7. Upplever du att skolan lägger tillräckliga resurser på att bemöta och arbeta med barn med 

ADHD/ADD?  

-Om inte, vad saknas? 

8. Upplever du att kunskapen om ADHD/ADD är adekvat här på skolan?  

-Finns det några kopplingar till de resurser skolan lägger inom området? 

9.Skulle du vilja berätta om hur skolan du arbetar på i sin helhet arbetar med att bemöta barn 

som har diagnosen ADHD?  

- Finns det samverkan? (Metoder, utbildning osv.) 

- direktiv från skolledning, rektor osv.  

- Allmänna gemensamma riktlinjer. 

10. Hur arbetar skolpersonal med din yrkesroll med bemötandet av barn med ADHD? 

- Känner du att du i ditt arbete bemöter barn med en ADHD/ADD-diagnos annorlunda i 

jämförelse med barn utan diagnos? 
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11. Skulle du kunna ge din bild av hur klassrumssituationen ser ut för barn med ADHD/ADD-

diagnos? 

- Hur fungerar inlärningen? 

- Hur fungerar det sociala samspelet?  

- Anpassningar av placering?  

- Anpassningar av skolmaterial? 

12. Finns det någon specifik händelse som har fått dig att tänka efter om att det brister/styrkor 

i bemötandet av barn med ADHD? 

-Har du känt dig maktlös eller känner du att du eller någon/några andra lärare haft svårigheter 

i att hantera vissa situationer? 

-Kan du tänka dig någon situation som ni har hanterat väl? 

13. Vad tror du är nödvändigt för den fortsatta utvecklingen gällande skolans bemötande 

gentemot barn med ADHD?  

- Nya metoder? 

- Andra arbetssätt? 

14. (Hoppa Skolkurator) Finns det något utöver detta du skulle vilja belysa kring arbete med 

barn med ADHD/ADD-diagnos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Följande frågor är endast avsedda för skolkuratorerna. 

15. Kan du se någon skillnad i ditt arbete med enskilda när det gäller barn med och utan 

ADHD/ADD-diagnos?  

16. Har du någon aktiv kontakt med andra instanser som kan vara aktuella för barn med 

ADHD/ADD-diagnos? (Ex. BUP). 

17. Hur ser din erfarenhet av ADHD ut jämfört med de övriga yrkesrollerna 

(specialpedagoger, lärare) som finns på skolan? Finns det någon skillnad? 

18. Finns det något utöver detta du skulle vilja belysa kring arbete med barn med 

ADHD/ADD-diagnos? 


