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Sammanfattning  

I skolan finns många barn med ADHD-diagnos eller koncentrationssvårigheter. Som lärare 

kan det vara en utmaning att ge dessa barn de bästa förutsättningarna för kunskapsutveckling. 

Inom specialpedagogiken talas det om två perspektiv för att som lärare möta dessa elever. 

Dels kan det handla om ett mer kategorisk förhållningssätt till eleverna vilket kopplar samman 

svårigheter med individen. En lösning på problemet kan då vara en utredning och 

medicinering för att råda bot på elevens bekymmer. Dels kan läraren inta ett mer relationellt 

förhållningssätt som tar hänsyn till individens omgivande miljö. Här handlar det om att se 

över kvaliteten på verksamheten och hitta passande pedagogiska metoder för eleven i 

klassrummet. I examensarbetet intervjuas ett antal lärare för att på så sätt utreda vad dessa 

anser fungera i fråga om pedagogiska metoder. Detta för att presentera tänkbara tips för 

arbetet i framförallt klassrummet och diskutera dessa i relation till perspektiven.  

Nyckelord: ADHD, koncentrationssvårigheter, kvalitativ intervjustudie, relationellt och 

kategoriskt perspektiv, specialpedagogik.  
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1. Inledning 

Som förskollärare eller grundskollärare är det idag oundvikligt att möta barn och elever som 

visar tecken på koncentrationssvårigheter eller symptom för ADHD. Enligt socialstyrelsen 

(2004, s. 7) har cirka tre till sex procent av alla elever i skolan i Sverige ADHD och 

symptomen har visat vara två till tre gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Det är inte 

ovanligt att man ibland har fått höra att ADHD är ett nytt fenomen som inte fanns förr i tiden, 

inte minst under den behavioristiska eran som började år 1913. Men kriterier för det som vi 

idag benämner ADHD har dokumenterats i över 200 år.  Men samhället idag skiljer sig 

markant från hur samhället såg ut förr i tiden. Högre krav och tempo på elevens läs- och 

skrivförmåga och stimulusrika miljöer ger dagens elever helt andra förutsättningar och 

utgångspunkter. Även socialstyrelsen (2004) menar att ”olika företeelser i dagens samhälle 

gör att ADHD kan få större konsekvenser för en individ idag än för några tiotal år sedan. Till 

exempel kan förändringar i skolans arbetssätt försvåra för barn och ungdomar med ADHD” 

(s.11). 

Att dessa barn och elever även ofta hamnar utanför den sociala gemenskapen och inte heller 

sällan efter i lärandet är de flesta lärare överens om. Konsekvenserna som ADHD medför gör 

att dessa barn och elever är beroende av närvaron av vuxna som har förståelse för dem och 

som kan hjälpa dem. Medvetenheten om att vi som lärare kommer möta dessa barn och elever 

när vi börjar arbeta ställer oss inför en oerhört viktig fråga: Hur bemöter och hjälper vi dessa 

barn och elever på bästa sätt och vilka arbetsmetoder lämpar sig för elever med ADHD för att 

det ska få så goda förutsättningar i sitt lärande som möjligt?  Detta finner vi vara ett intressant 

ämne då lärarens val av synsätt på elever med ADHD är något som är avgörande för vilka 

förutsättningarna blir för eleven.  

6.4 Arbetsfördelning 
Under arbetets gång har vi både delat upp arbetet och skrivit tillsammans. Vi har båda skrivit 

mer eller mindre under alla rubriker dock har vi fördelat så att var och en av oss har ansvarat 

för innehållet under rubrikerna i bakgrundsdelen.   

Sofie har ansvarat för: Bakgrund, Litteraturöversikt, Koncentrationssvårigheter, Kartläggning, 

samt Diagnostisering. 

Renée har ansvarat för: Historik om ADHD, En omdiskuterad diagnos, Styrdokumenten om 

elever i behov av särskilt stöd, Specialpedagogik samt ADHD 

Tillsammans har vi skrivit: Sammanfattning, Inledning, Teoretiska perspektiv, Metod, 

Resultat, Diskussion och Konklusion. 
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2. Bakgrund 

Många riktlinjer och forskningsstudier finns utformade för att hantera barn med ADHD-

diagnos i skolan. I många fall benämns emellertid elevens problematik som 

koncentrationssvårigheter. Kadesjö (2009, s. 26) talar om uppmärksamhetsstörningar och 

impulsivitet i samband med koncentrationssvårigheter, något som även benämns i samband 

med ADHD. Eleven kan upplevas orolig och otålig, har svårt att behålla fokus och ignorera 

störningsmoment i omgivningen. Detta medför att dessa barn ofta byter aktivitet och 

intresserar sig för det är mest påtagligt vad det gäller ljud och rörelser. De har svårt att vänta 

på sin tur och är ofta beroende av direkt respons på sin handling. Deras ivrighet innebär då 

ofta att de hamnar i konflikter och upplevs ”ställa till det” av övriga elever. De bli alltså 

vanligen mål för anklagelser och negativ respons samtidigt som de inte förstår vad i deras 

handlande som upplevts felaktigt. Kan dessa elever i själva verket ha diagnosen ADHD? 

Kadesjö (2009 s. 22) menar att en viktig faktor glöms bort om man utgår från detta, nämligen 

vikten av miljö och dess påverkan. Elever som kommer från socialt fungerande familjer 

uppvisar mer sällan koncentrationssvårigheter kontra barn som växt upp i en påfrestande 

social miljö. Dessa koncentrationssvårigheter är alltså sekundära och handlar enbart om 

omgivande faktorer så som hemförhållanden eller trauman. ADHD och dess symptom 

påverkas också av miljön, emellertid finns en biologisk förklaring till diagnosen som 

beskriver en störning i hjärnans funktion. Koncentrationssvårigheter som uppvisas i samband 

med detta kallas istället för primära och kommer mer eller mindre följa eleven genom livet. 

Kadesjö (2009, s. 153) menar att diagnostisering kan innebära vissa fördelar för eleven. I 

många fall känner sig impulsstyrda barn annorlunda och blir dessvärre ofta föremål för 

anklagelser. En diagnos kan innebära en känsla av tillhörighet för eleven och en förklaring till 

varför denne uppträder på ett visst sätt. Detta kan också fungera som riktlinjer till föräldrarna 

om hur de kan tänkas agera i hemmet samt vilket stöd de är berättigade till i skolan. Om 

problematiken identifieras utökas även möjligheten att finna andra föräldrar med barn med 

ADHD där tips och idéer kan utbytas mellan parterna.  

2. 1 Historik om ADHD 

Redan år 1798 beskrev den skotska läkaren Alexander Crichton grundsymtomen för det vi 

idag kallar ADHD. Senare på 1840-talet beskrev man denna extrema överaktivitet hos vissa 

barn som epilepsi. Ungefär ett halvt sekel senare beskrev den engelska läkaren George Still ett 

tillstånd hos 20 barn i hans praktik som omfattade motoriska svårigheter, försummad 

impulskontroll, koncentrationssvårigheter, olika slag av inlärningsproblem samt en 

omfattande överaktivitet (Beckman, 2007 s. 95; Gillberg, 2008 s. 13). 

Under åren 1917 och 1918 drabbades USA av epidemier av hjärninflammation och man 

konstaterade att de barn som överlevt sjukdomen och konstaterades ha beteendeproblem av 

olika slag hade drabbats av en minimal hjärnskada. Därav föddes begreppet MBD, Minimal 

Brain Damage som även konstaterade drabbade barn som utsatts för skador och starka 

påfrestningar under graviditeten och födelsen. Begreppet MBD använde barnläkare under 

flera decennier sporadiskt för att diagnostisera barnens uppvisade beteendeproblem och 

svårigheter till social anpassning (a.a.) 
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I början av 60-talet föreslog engelsmännen Bax och MacKeith som studerade barnneurologi 

att begreppet MBD borde kasseras. De menade att diagnoser på hjärnskador sällan sattes på 

fasta grunder och att det inte gick att bevisa att hjärnskador uppstod av beteendeförändringar 

(Sandberg, 1977, s. 4).  År 1962 anordnade de därför ett forskningsmöte med intentionen att 

avskaffa termen MBD som medicinsk diagnos men då man inte kunde enas helt valde man 

endast att ändra betydelsen av bokstaven D i diagnosen MBD. Istället lanserades begreppet 

MBD som stod för Minimal Brain Dysfunction, ett begrepp som användes i minst 20 år 

senare (Gillberg, 2008. s. 14 ). Orsakerna till att barn hade MBD sade man kunde vara 

mångskiftade. Läkarna och expertgrupperna talade om genetiska orsaker men även 

biokemiska avvikelser eller perinatala hjärnskador (Sandberg, 1977. s. 4).   

Den engelske barnpsykiatern Michael Rutter gick i början på 80-talet till starkt angrepp mot 

termen MBD i två artiklar som han skrev där han visade på flera orimligheter i diagnosen.  

Han visade bland annat på att det inte gick att bevisa att barn som fått diagnosen hade 

hjärnskada eller hjärnstörning. Rutter menade även att de barn som hade en bevisad 

hjärnskada skiljde sig från barn med diagnosen MBD och att minimala hjärnskador kunde ge 

olika symptom beroende på var i hjärnan skadan låg. Artiklarna medförde en mer rationell 

inställning på diagnosen MBD och inom forskningsarenan använde man begreppet alltmer 

sällan (Gillberg, 2008. s. 14). Istället för diagnosen MBD myntade den svenske professorn i 

barn- och ungdomspsykiatri Christopher Gillberg i slutet på 80-talet begreppet DAMP, 

Deficits in Attention, Motor control and Perception som snabbt spred sig över hela 

Skandinavien. På senare år har begreppet ADHD Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

blivit mest dominerande världen över. Båda dessa termer har till skillnad från det tidigare 

beskrivande MBD-begreppet betraktats som förklarande begrepp för de symptom som barnen 

har och de problem som de visar vilket har lett till en mer gynnande effekt hos barnen med 

ADHD och DAMP (Beckman, 2004. s. 99). 

2.2 En omdiskuterad diagnos  

Under de senaste åren har uppmärksamheten på det neuropsykiatriska funktionshindret 

ADHD ökat kraftigt. Redovisningar i socialstyrelsens rapport Förskrivning av 

centralstimulerande läkemedel vid adhd (2012 s. 15) har visat att det mellan åren 2006 och 

2011 skett en väldigt stor ökning av uttag på det receptbelagda ADHD-läkemedlet 

metylfenidat. I rapporten redovisas bland annat antalet nya användare av metylfenidat per 

100 000 användare respektive år (2006-2011). År 2006 var antalet nya användare av 

metylfenidat bland pojkar i åldrarna fem till nio år 306. Ökningen hade därefter skett relativt 

jämnt med ett genomsnitt på 97,4 nya användare per år. År 2011 hade antalet nya användare 

ökat till 803.  

Med ett ökande genomsnitt på 34,8 kunde en mindre växande trend på uttag av läkemedlet 

observeras hos flickor i samma åldrar. Man hade observerat 83 nya användare år 2006 till 257 

nya användare år 2011. Detta innebär sammanfattningsvis att uttag av läkemedlet 

metylfenidat nästan har trefaldigats bland både könen under det senaste halva decenniet. Trots 

ökningen är psykologer idag oeniga om varför allt fler barn diagnostiseras med ADHD. En 

del svenska neuropsykologer hävdar att den ökade diagnossökningen beror på en bättre 
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kunskap om diagnosen ADHD hos allmänheten som inom skolan och barn- och 

ungdomspsykiatrin. SNPF (Sveriges NeuroPsykologers Förening) menar även att ett 

ytterligare skäl till att allt fler elever faller igenom är de ökade kravställningarna på eleverna i 

skolan. Å andra sidan konstaterar andra psykologer att det mer handlar om att det sker en 

underdiagnostisering som de menar är mycket allvarligare då flera med ADHD inte får det 

stöd som de behöver. Många barn menar de även feldiagnostiseras. Att det är större risk för 

barn som är födda i decembermånad att bli diagnostiserade med ADHD har både visat sig i 

socialstyrelsens rapport (2012) och i en kanadensisk medicinundersökning (Morrow m.fl, 

2012, s. 1). I den kanadensiska undersökningen kom man fram till att pojkar mellan 6-12 år 

och som var födda i december löper 30 procent större risk att diagnostiseras med ADHD än 

pojkar som var födda i januari samma år. Även flickorna i undersökningen i samma åldrar och 

som var födda i december löpte 70 procent större risk att få diagnosen ADHD än de flickor 

som var födda i januari samma år.   

2.3 Styrdokumenten om elever i behov av särskilt stöd 

I skolans styrdokument finns många inslag av specialpedagogisk verksamhet fastän begreppet 

inte skrivs ut klart och tydligt. Hög demokratimedvetenhet hos alla som arbetar i skolan är ett 

stort krav som både skollagen, skolförordningen och läroplanen tar upp. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet kan man läsa: 

”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (s. 11). 

Samt: 

”Lärare ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter och 

organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (s. 11). 

Det ligger alltså i hela skolans ansvar att möta elever i svårigheter och hantera olikheter och 

mångfald. Detta innebär vidare att specialpedagogiken inte bara är aktuell för de elever som är 

i behov av särskilt stöd utan även för alla andra elever i skolan. Gränsen mellan pedagogik 

och specialpedagogik kan därför uppfattas ha blivit diffus (Nilholm & Björck-Åkesson, 2007, 

s. 79). Tolkningsutrymmet är förhållandevis stort och det är även därför som det blir ett 

utmanande ämne vad gäller det politiska, ideologiska och pedagogiska. För att nå en 

fördjupad specialpedagogisk medvetenhet behövs det ständiga diskussioner om 

styrdokumentens formuleringar (Atterström och Persson, 2010, s. 10). 

2.4 Litteraturöversikt  

ADHD är ett bestående funktionshinder som följer barnet genom hela livet. Emellertid finns 

det pedagogiska metoder som yrkesutövare inom skolan kan använda sig av för att begränsa 

problematiken för dessa barn. Detta förutsätter att läraren är medveten om innebörden av en 

ADHD-diagnos och hur verksamheten kan utformas för att matcha dessa elever (Beckman 

2007, s. 144). Specialpedagogisk litteratur som presenteras under lärarutbildningen kan sätta 

prägeln på hur lärare väljer att hantera barn med ADHD i sin framtida yrkesroll. Synsättet 

som ligger till grund för de metoder som läraren väljer att använda sig av kan alltså vara 
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avgörande för barnets förutsättningar till kunskapsutveckling. Lärarens attityd till och 

kunskap om diagnosen är enligt Beckman (2007, s. 143) en av de viktigaste faktorerna för en 

framgångskrik skolgång. Detta är starkt sammankopplat med en organisation av exempelvis 

miljön i klassrummet och gruppstorlekar vilket faller under det relationella perspektivet enligt 

Atterström och Persson (2010, s. 21).  

Situationer som uppstår i klassrummet bör i detta perspektiv ses i relation till omgivningen. 

Barnet bör inte enskilt vara föremål för den analys som syftar till att förbättra 

förutsättningarna för kunskapsutveckling. Det är en organisatorisk fråga enligt Duvner (2009, 

s. 115) där svårigheter som uppstår är sammankopplade kvaliteten på verksamheten. Detta 

talar emot det kategoriska perspektivet som snarare fokuserar på individen och dess förmåga i 

skolsammanhang. Något som kan placeras under det kategoriska perspektivet är exempelvis 

diagnostisering eller medicinering av barn med ADHD. Atterström och Persson (2010, s. 22). 

Om skolan misslyckas att angripa det primära problem som barnet står inför menar Phyllis 

(2004, s. 208) att flera sekundära problem kan uppstå. Opassande metoder för hur lärare väljer 

att hantera dessa barn med diagnosen kan då innebära ett sämre självförtroende, misslyckade 

studier och i vissa fall aggressivitet. Om en medvetenhet om ADHD och dess innebörd samt 

individens förutsättningar separat från diagnosen inte existerar hos läraren kan detta bli 

förödande för barnets möjlighet till kunskapsutveckling (Backman 2007, s. 146). Utefter detta 

kan det vara av intresse som framtida lärare att undersöka hur de två olika perspektiven 

framställs av verksam personal. 

Metoder för hur lärare väljer att arbeta inom skolan tycks vara sammankopplat med de 

förutsättningar för kunskapsutveckling som barn med ADHD har. Exempelvis kan avsaknad 

av stöd i form av passande pedagogiska metoder leda till att barnet uppfattar sig själv som ett 

offer eller hopplöst fall (Kadesjö 2009, s. 193). Eftersom de båda perspektiven presenterar ett 

vitt skilt synsätt bör det rimligtvis gå att hitta konsekvenser av vad synsätten kan innebära i 

praktiken. En lärare bör alltså vara angelägen om att skapa sig en uppfattning om olika 

karakteristiska drag hos det arbetssätt de praktiserar. Atterström och Persson (2010, s. 29) tar 

exempelvis upp problematiken med en metod som kan ses till det kategoriska perspektivet 

och en mer traditionell skola. I många fall kan skolan fortfarande te sig resultatstyrd och 

kräver disciplin hos eleverna. En strukturerad miljö med tydliga direktiv presenterar Duvner 

(1998, s. 115) som något positivt för dessa barn i skolsammanhang. Emellertid kan detta 

samtidigt ses som en orättvis strukturering av klassrumsmiljön då dessa barn har ett större 

behov av omväxling för att behålla koncentrationen. Det kan och ena sidan innebära en 

upplevelse av en mer harmonisk klassrumsmiljö men behöver och andra sidan inte bidra till 

att barn med ADHD har tilldelats förutsättningar för lärande (Kadesjö 2009, s. 197).  

Det finns alltså många aspekter att ta hänsyn till för att nå passande metoder för elever med 

ADHD-problematik inom skolan. För att ta ställning bör en lärare vara insatt i hur deras 

arbetsätt kan vara direkt avgörande för barnens kunskapsutveckling enligt Beckman (2007, s. 

148). För att undersöka detta kan dels litteratur studeras men också samtal med verksamma 

lärare kan bidra till en djupare förståelse kring perspektiven och tillhörande pedagogiska 

metoder. 
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3. Tidigare forskning 

3.1  Specialpedagogik 

Specialpedagogik har varit under de senaste 30 åren och är än idag ett mycket omdiskuterat 

begrepp. Enligt en proposition från regeringen 1988/89:4 definieras begreppet 

specialpedagogik som ”insatser för elever som faller utanför den naturliga variationen i 

olikheter”. Men trots den hetsiga diskussionen så finns det idag ingen allmän accepterad 

definition av begreppet utan definitionerna är många, en del generellt formulerade och andra 

mer specifika.  De flesta håller med om att begreppet har en nära anslutning till pedagogik och 

uppfattningarna går inte isär förrän specialpedagogikens funktion kommer på tal. Den 

intensiva debatten har alltid mest fokuserat på specialpedagogikens centrala begrepp och 

metodiska konsekvenser av individualisering, differentiering, normalisering och integrering. 

(Atterström & Persson, 2010, s. 17). Andra specialpedagogiska perspektiv som diskuterats 

och lyfts fram i Sverige är: utvecklingsperspektiv kontra funktionellt perspektiv, 

kompensatoriskt kontra demokratiskt deltagarperspektiv, kategoriskt kontra relationellt 

perspektiv samt bristmodell kontra differentieringsmodell. Andra perspektiv som även har 

lyfts fram är det kompensatoriska perspektivet samt det kritiska och dilemmaperspektivet 

(Nilholm & Björck-Åkesson, 2007, s. 88).   

De främsta utmaningarna inom specialpedagogikens ramar är pedagogers ställningstaganden 

till oundvikliga motsägelser. Med ett samhälle som ständigt utvecklas och förändras och som 

begränsar skolans ekonomi, blir frågan om vi ska ha en skola för alla eller inte, ett av alla 

pedagogers främsta uppdrag som blir allt svårare att realisera. Vad prioriteras främst? Det 

gemensamma eller det individuella? I det specialpedagogiska sammanhanget fokuserar man 

mer än någonsin på didaktiska frågorna: 

Vad? Är frågan om selektion: det krävs av pedagogen att hon eller han gör ett 

stoffurval då det är en förutsättning för att en elev i behov av särskilt stöd ska 

ges rimliga möjligheter att lära sig. 

Varför? Utgör legitimitetsfrågan: varför har pedagogen valt att använda just det 

stoffet?) 

Hur? Är frågan om kommunikation: vilka metoder används utifrån ett 

relationellt samt kommunikativt perspektiv? 

När? Motsvarar utvecklingsfrågan: Är eleven tillräckligt mottaglig och mogen 

för den valda undervisningen? (Atterström & Persson, 2010, s. 19). 

 

Trots specialpedagogiken många fördelar finns det även kritik som riktats mot 

pedagogiken. Det rör argument som att specialpedagogiken saknar en klar identitet 

(Nilholm & Björck-Åkesson, 2007, s. 81). Författarna menar att den förvisso otydliga 

identiteten delvis beror på den mångvetenskapliga karaktären som specialpedagogiken 

innefattar. Forskningen kring specialpedagogiken visar på stark teoretisk inramning. 

De menar å andra sidan att det i det specialpedagogiska fältet varken utvecklats 

bestämda teorier eller metoder som kan nämnas för specialpedagogiska. Författarna 

skriver även att kunskapsområdet som specialpedagogiken innefattar bör förstås i 
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termer av studie- och kunskapsobjekt snarare än att man fokuserar på att definiera 

pedagogiken utifrån teorier och metoder.  

Vi delar Perssons (1998, s. 31) synsätt på specialpedagogiken som efter sina 

forskningsresultat visat att specialpedagogisk verksamhet nästan uteslutet motiveras 

och berättigas av inkompetensen att nå alla elever i den vanliga undervisningen.  Han 

menar att specialpedagogikens utövare på ett kritiskt sätt bör granska och ifrågasätta 

både specialpedagogiken men också den vanliga pedagogikens innehåll och dess 

konsekvenser utifrån teorier och perspektiv. Persson har dikotomiserat 

specialpedagogiken i två olika perspektiv som han kallar kategoriskt perspektiv och 

relationellt perspektiv.  Det är även dessa perspektiv som vi har utgått ifrån i våra 

analyser av intervjuerna och som beskrivs mer ingående senare under egna rubriker. 

3.2 Koncentrationssvårigheter 

Koncentrationssvårigheter kan enligt Kadesjö (2009, s. 17) vara av sekundär karaktär alltså 

uppvisas i vissa sammanhang och vara beroende av faktorer som miljö och stress. Dessa 

uppvisas när eleven ställs inför arbetsuppgifter som inte svarar mot dess erfarenhetsvärld eller 

intellektuella förmåga. Om barnet har kunskapsluckor i exempelvis i sin läs- och 

skrivförmåga går all energi åt till att bokstavera. De tappar bort sig och de går miste om det 

innehållsliga i texten vilket bidrar till att eleven får svårt att hålla koncentrationen. Det kan 

även vara av en mer varaktig karaktär och utgör den största delen av elevens vardag. Båda 

psykologiska och biologiska orsaksförklaringar har dominerat. Emellertid bör det faktum att 

stora varaktiga koncentrationssvårigheter verkar drabba skilda grupper med skilda bakgrunder 

tas hänsyn till. Kadesjö (2009 s. 19) påpekar att en annan faktor till koncentrationssvårigheter 

kan vara elevens uppväxtmiljö. En förutsättning för att hålla koncentrationen intakt är att 

eleven kan rikta sin uppmärksamhet mot uppgiften och inte upptas av betungande känslor och 

tankar. En stökig hemmamiljö kan exempelvis innebära ett stor mått av oro och svårigheter att 

ta sig an skolans arbetsuppgifter. Detta handlar alltså om elevens sociala miljö vilket således 

kan uppfattas som begränsad intellektuell förmåga och bidra till stora kunskapsluckor. Det 

kan både handla om systematiska påfrestningar som övergrepp i uppväxtmiljön men också 

mer tillfälliga påfrestningar som en bilolycka. Även flyktingbarn uppvisar ofta bekymmer 

med att behålla koncentrationen då deras känslor och tankar har fästs vid familjens välmående 

och uppslitande minnen från en tid på flykt. Detta innebär att lösningen till uppvisade 

svårigheter primärt måste ligga på orsaker för att på så sätt undvika insatser som inte svarar 

därefter.  

Kadesjö (2009, s. 29) talar även om det faktum att koncentrationssvårigheter kan bero på en 

begränsad förmåga att styra impulser. Eleven i fråga har själv svårt att förstå varför denne 

handlar på ett visst sätt och refererar till förklaringar som ”det blev bara så”. Detta kan i sin 

tur handla om biologiska faktorer som en ADHD-problematik. Forskare är enade om att 

förståelsen av koncentrationssvårigheter måste inbegripa psykologiska och biologiska 

förklaringar som dessvärre ofta ställs mot orsaksförklaringar i den sociala miljön. Även om 

miljön kring eleven måste utredas bör detta vägas in då svårigheterna enbart eller delvis kan 

bero på störningar i hjärnans funktion. 



11 

 

3.3 ADHD  

De svårigheter som karaktäriserar det neuropsykiatriska funktionshindret ADHD (Attention-

Deficit Hyperactivity Disorder) är bristande uppmärksamhet, impulsivitet samt hyperaktivitet 

som ibland även kallats för den ”heliga treenigheten” vid ADHD (Teeter, 2008, s.22).  

ADHD-diagnosen ställs med hjälp av den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV (Se bilaga 

X) där flera kriterier måste vara uppfyllda för att diagnosen ska kunna ställas (Beckman, 

2004, s.17). Gillberg (2008, s. 17) nämner tre olika typer av ADHD: 

     den första typen: ADHD dominerad av bristande uppmärksamhet, 

     den andra typen: ADHD dominerad av impulskontrollsbrist och överaktivitet, 

     den tredje typen: ADHD som en kombinerad form med både överaktivitet samt      

     uppmärksamhetsbrist.  

 

Forskare är överens om att de avgörande orsaksfaktorerna till ADHD är biologiska och att 

ärftlighet spelar en stor roll. Brittiska tvillingstudier har även visat att den genetiska 

överföringen av ADHD var mindre för tvåäggstvillingar än för enäggstvillingar (Teeter, 2008, 

s. 53). Gillberg (2008, s. 137) menar även på att trots att funktionshindret oftast har en 

biogenetisk bas som orsak så händer det även fastän i betydligt mindre grad att skador i 

hjärnan uppkommit tidigt i utvecklingen som orsakar ADHD. Han menar vidare att förutom 

skador i fosterutvecklingen så kan även det första levnadsåret ibland vara en orsak till eller 

också bidra till ADHD. Han menar vidare att sociala faktorer och främst inom familj och 

skola har en stor betydelse för de psykologiska faktorerna hos barnen (a.a. s. 108, 136). 

3.4 Diagnostisering 

Diagnostiseringen av elever har haft en central roll i diskussionen kring specialpedagogik när 

man har talat om elevens förutsättningar. Vi vet idag dock att en medicinsk diagnostisering 

inte får avgöra en elevs behov av särskilt stöd. Nilholm och Björck-Åkesson (2007, s. 90) 

menar även att diagnosen mer kan ses som en bakgrundsfaktor som till en viss del kan 

klarlägga elevens svårigheter i dennes utveckling och lärande.  Diagnosen har även i 

undantagsfall en direkt anslutning till pedagogiska arbetssätt och metoder och de kan sällan 

eliminera en diagnos. Trots detta används den medicinska diagnosen som ett 

bedömningsverktyg för att avgöra en elevs behov av särskilt stöd och för att få resurser till 

elever i svårigheter i skolan krävs det nästan alltid en diagnos. Detta medför till att 

problematiken fokuseras på individen och utesluter andra faktorer som kan orsaka svårigheter 

för eleven.  Andra orsaker kan handla om individen, samspelet och miljön (a.a.) 

Det finns två diagnossystem som används parallellt i Sverige vid diagnostisering av ADHD. 

Den ena är den amerikanska psykiatriska föreningens manual DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan från 1994) som tar upp kriterier för 

ADHD. Den andra diagnosmanualen som används och som heter ICD-10 är den från WHO 

(World Health Organisation) (Socialstyrelsen, 2002, s. 25). I Europeisk sjukvård är ICD som 

också rekommenderas i EU, den mest använda manualen. DSM-IV manualen används 

däremot mes i Sverige och stora delar av världen inom psykiatrisk forskning och klinisk 

verksamhet. Båda manualerna har dock fått kritik från det vetenskapliga samhället men även 
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massmedian. Kritikerna menar att kategorierna som finns i manualerna säger väldigt lite om 

dels de beteendetillgångar och färdigheter som är av betydelse för prognos och uppläggnings-

former för behandling och dels att manualerna inte tar upp något om individens omgivning 

som rör t ex familjens resurser. Ett annat argument menar de även är att det i det diagnostiska 

arbetet inte behandlar funktionsanalyser (Socialstyrelsen, 2002, s. 26).  

3.5 Kartläggning 

Om skolan upptäcker att en elevers är i behov av särskilt stöd ska vissa åtgärder vidtas enligt 

läroplanen. Kartläggning är en av de metoder som används innan utformningen av konkreta 

åtgärder för att matcha elevens behov enligt Runström Nilsson (2012, s.14). Detta är inte ett 

verktyg för att leta reda på de brister eleven uppvisar utan ska vara en beskrivning av de 

tillfällen där det fungerar bra respektive mindre bra. Kartläggningen ska alltså bestå av 

orsaksförklaringar till varför barnet uppvisar svårigheter och inte enbart svårigheterna i sig. 

För att undvika att svårigheterna läggs enbart på individen utformas kartläggningen på 

organisations-, grupp- och individnivå. Runström Nilsson (2012, s. 46) menar att 

organisationsnivån helt och hållet fokuserar på faktorer som elevantal, arbetssätt, stödinsatser 

samt samarbetet mellan de anställda. Gruppnivån handlar istället om gruppdynamiken i 

klassrummet. Hur är gruppen sammansatt, hur ser klimatet ut i klassrummet och hur bemöter 

eleverna varandra är frågor som skall ställas. Slutligen genomförs en granskning på 

individnivån där närvaro, sociala relationer, tal- och språkutveckling, motivation, intresse osv 

kartläggs. Detta är alltså ett sätt att samla data inför utformningen av åtgärder 

(åtgärdsprogram) för att på så sätt ge eleven förutsättningar för kunskapsutveckling och en 

trivsam skolgång.  

4. Teoretiska perspektiv 

Det som kommer att ligga till grund för analysen av intervjuerna är de två specialpedagogiska 

perspektiv som Persson (1998) myntat: det relationella perspektivet och det kategoriska 

perspektivet. Dessa perspektiv som framförallt diskuteras flitigt inom specialpedagogisk 

litteratur kan även ses som en grund till pedagogiska metoder som praktiseras inom skolan. 

Perspektiven skiljer sig kraftigt från varandra och kan innebära vitt skilda förutsättningar för 

elever med ADHD-diagnos i klassrummet. Perspektiven innebär två olika synsätt som 

kommer att presenteras mer ingående nedan.  

4.1 Det relationella perspektivet 

Persson (1998, s 30) beskriver en modell som bygger på att den specialpedagogiska 

verksamheten bör ses relationellt. I detta perspektiv innebär det alltså att verksamheten bör 

ses i interaktion med skolans övriga pedagogiska verksamhet. Han menar vidare det 

relationella perspektivet fokuserar på förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan 

aktörerna. Detta innebär att man inte kan finna förståelse för handlandet genom elevens 

uppträdande eller beteende. Även elevens förutsättningar i olika avseenden för att uppfylla 

krav eller mål bör ses ur ett relationellt synsätt menar han. Atterström och Persson (2010, s. 

40) använder en differentieringsmodell som har utgångspunkt i det relationella perspektivet. 
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Differentieringsmodellen utgår ifrån elevens rätt till individuella egenskaper, färdigheter och 

behov och innebär således att n först måste finna den förmåga som eleven faktiskt har och 

med utgångspunkt i den förmågan försöka förverkliga eventuella andra mål (a.a. s. 43) 

Nylin och Wesslander (2003. s. 7) sätt att beskriva elever med ADHD kan tolkas ur ett 

relationellt perspektiv. De menar att dessa elever är fulla med smarta idéer, uppfinningsrika 

och kreativa och fastän de kommer upp med annorlunda lösningar som andra elever inte 

förmår att se kan de upplevas nyskapande och självständiga i ord och handling. Författarna 

menar dock att denna sida av dessa elevers personlighet sällan kommer till sin rätt och möts 

istället av orimliga krav och anses som avvikande. 

Runström Nilsson (2012, s.16) anser även att problematiken som uppstår ska ses i relation till 

sammanhanget där läraren undviker att applicera svårigheterna direkt på barnet. Det är alltså 

sammanhanget barnet ingår i som anses vara direkt avgörande för barnets förutsättningar där 

diagnosen inte utgör en mall för hur barnet förväntas agera. Perspektivet ser alltså barnet och 

dess individualitet som den primära faktorn till utarbetandet av passande metoder även om 

ADHD-diagnosen vägs in i helheten.  Runström Nilsson (2012, s.22) menar här att ett barn 

kan gynnas av uppgifter som bygger på en hög grad av eget ansvar utan självklara ramar 

medan ett annat barn är beroende av en tydlig struktur. Det är alltså inte diagnosen som är 

avgörande för vilka pedagogiska metoder som bör tillämpas utan individens respons på olika 

skolsammanhang. Därför bör läraren registrera när en viss typ av svårigheter uppstår vilket då 

utgör grunden till kommande arbetsätt och organisation av klassrummet. I boken talas 

exempelvis om hur svårigheterna för ett barn med dyslexi enbart uppstår i läs- och 

skrivsammanhang. Begreppet talar för att miljön och pedagogiska metoder måste anpassas för 

att skapa så höga förutsättningar som möjligt för barnets kunskapsutveckling.  

Perspektivet är enligt Normell (2012, s.35) resultatet av en förändring inom skolan bort från 

en tydlig disciplin- och lydnadskultur. Barn med ADHD kan lätt falla under kategorin 

”bråkiga elever” och i texten påpekas även att det som är okej att bli arg när dessa stör ron i 

klassrummet. De får emellertid inte vara föremål för kränkande behandling som är direkt 

relaterad till barnet som en problembärare. Detta resulterar till ett mer öppet klassrumsklimat 

där barnen vågar göra fel och uttrycka sitt sanna jag enligt Normell (2008, s. 45). Det nämns 

att skolan och de arbetsuppgifter som presenteras bör anknytas till barnens verklighet för att 

även gynna barn med behov av särskilt stöd. Om elever har svårt att anpassa sig till skolans 

krav bör detta alltså vara en organisatorisk fråga vilket motsäger sig synen på att ADHD-

problematik skulle vara det primära problemet vid svårhanterliga situationer som uppstår i 

klassrummet. Även Axengrip och Axengrip (2004, s. 31) talar om personer i dessa elevers 

omgivning behöver lära sig att anpassa situationer och miljöer så att alla kan vara med och 

delta och att en förutsättning är för att uppnå detta är att omgivningen har kunskap omoch 

insikt i svårigheterna.  Runström Nilsson (2012, s. 97) tar upp begreppet ”en skola för alla” 

som talar för att begränsning i barns kunskapsutveckling hör samman med rådande 

klassrumsmiljö. Samtidigt kan en ökning av diagnostisering som bidrar till att barn placeras i 

olika fack urskiljas. Det finns fortfarande en övergripande målsättning om ett lugnt klassrum 

där eleverna sitter stilla och utför tilldelade arbetsuppgifter. Barn med ADHD-problematik har 

ofta svårt för detta vilket medför att problematiken blir extra påtaglig i samband med sådana 
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krav. I andra sammanhang kan deras många gånger orädda beteende vara en tillgång vilket är 

en intressant aspekt att ta hänsyn till när det talas om det relationella perspektivet. Om 

sammanhanget är direkt avgörande för hur dessa barns möjlighet att prestera finns också 

belägg för varför perspektivet bör vara framträdande inom skolan enligt Runström Nilsson 

(2012, s. 56).    

4.2 Det kategoriska perspektivet 

Det andra specialpedagogiska perspektivet som Nilholm och Björck-Åkesson (2007, s. 40) 

presenterar rör forskning där en kategorisering av elever efter vissa egenskaper blir väsentlig.  

Det kategoriska synsättet ligger nära medicinska och psykologiska förklaringsmodeller till 

funktionshinder och forskare ifrågasätter och problematiserar sällan diagnosers riktigheter. 

Till exempel menar författarna att de inte ifrågasätter angivna underlag för placering av en 

viss i elev i särskolan. Atterström och Persson (2010, s. 38) talar om en bristmodell som tar 

sin utgångspunkt i det kategoriska perspektivet och som innebär att ”eleven lider av olika 

anledningar en avsaknad av förmåga att nå upp till en viss gräns som anses vara en 

normalprestation”.  De nämner även två viktiga konsekvenser som brismodellen medför till. 

Den ena konsekvensen är att oavsett elevens intressen och potentiella kompetenser som 

eleven eventuellt kan utveckla, riskerar eleven att stigmatiseras och stämplas som ”bristande”.  

Den andra konsekvensen menar de är att det bara är de elever som har behov av särskilt stöd 

som kan identifieras som ”bristande”. Detta innebär således att bristmodellen både har 

förmågan att förstärka och kanske också till och med skapa problem och svårigheter som inte 

existerade för eleven innan hennes eller hans svårigheter sågs utifrån bristmodellen (a.a. s. 

39). 

Kategoriseringar i skolan sker enligt Runström Nilsson (2012, s. 33) utefter en idé om vad 

som ska vara skolans uppdrag och förväntade prestationer från eleverna. Barnens handlingar 

blir således problematiska om de faller utanför normen för vad en elev ska klara av. Detta 

bidrar till att svårigheter ses på en individnivå utan att kopplas ihop med sammanhang eller 

miljö. Kategoriseringar syftar oftast till att finna lösningar på problem som kan uppstå i 

samband med diagnoser och används av såväl skola som sjukvård. Kategoriseringar ligger då 

till grund vid arbetet att utveckla passande åtgärder för att behandla drabbade barn vilket har 

varit ett starkt skäl att diagnosbenämningar har setts som en nödvändighet. . Inom skolan 

finns det således en samtalskultur som legitimerar kategoriseringar av barn för att underlätta 

arbetet med dessa. Runström Nilsson (2012, s. 21) påpekar emellertid att dessa oftast är av en 

negativ karaktär och bidrar till att en anpassningsbar skolmiljö samt åtgärder för detta 

kommer i skymundan. Deras brister förklaras istället genom faktorer som ett icke fungerande 

hemförhållande eller en låg begåvningsnivå. Kadesjö (2008, s. 145) menar att barnet i dessa 

sammanhang ses som ett subjekt. Åtgärder som utformas direkt i relation till barnets 

problematik utesluter det faktum att en kännande, tänkande individ ligger bakom dessa 

insatser som ses isolerade från omgivande miljö.  
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5. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att studera lärarnas uppfattningar om vad de anser vara ett 

framgångsrikt sätt vid arbetet med barn med ADHD-problematik i de tidiga skolåren. 

1. Hur beskrivs arbetet med elever med ADHD-problematik av lärare vad beträffar: 

pedagogiska metoder, miljön, föräldrasamarbetet, diagnostiserade barn respektive icke 

diagnostiserade barn samt åtgärdsprogram? 

2. Vilket specialpedagogiskt perspektiv (relationellt eller/och kategoriskt) uttrycker 

lärarna i sina svar vad beträffar: pedagogiska metoder, miljön, föräldrasamarbetet, 

diagnostiserade barn respektive icke diagnostiserade barn samt åtgärdsprogram? 
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6. Metod  

I detta kapitel redogör vi för studiens forskningsstrategi, datainsamlingsmetod, urval, 

genomförande, databearbetning och analysmetod, reliabilitet och validitet, etiska 

överväganden och till sist reflektioner om metod. 

6.1 Forskningsstrategi 

6.1.1 Hermeunetik  

I vår studie kommer vår utgångspunkt vara hermeneutiken. Det är inte ovanligt att man i 

etnologiska studier arbetar på ett hermeneutiskt sätt eftersom den hermeneutiska 

vetenskapsinriktningen syftar till att forskaren försöker tolka för att sedan förstå meningsfulla 

fenomen (Gilje och Grimen, 2004. s. 171).  Thurén (2004, s. 47) skriver att materialet som 

samlas in av den hermeneutiska forskaren samlas in genom intervjuer, bild- och 

texttolkningen men även genom observationer av verkligheten. 

Som forskare har vi i vårt insamlande av material använt oss av en dubbelhermeneutisk 

metod. Gilje och Grimen (2004. s. 175) skriver att begreppet dubbel hermeneutik som 

myntades av sociologen Anthony Giddens, å ena sidan innebär att en samhällsvetare alltid 

måste förhålla sig till en värld och sociala fenomen som redan är tolkade av de sociala 

aktörerna själva. Giddens menar å andra sidan att samhällsforskarna måste gå längre än de 

sociala aktörernas tolkningar och menar vidare att forskarna således måste rekonstruera de 

sociala deltagarnas interpretationer inom ett samhällsvetenskapligt språk med stöd av 

teoretiska begrepp (a.a. s. 177).  I vår studie blir Giddens dubbelhermeneutik aktuellt på det 

sättet att vi i vår studie kommer att intervjua och ta del av s uppfattningar och tolkningar om 

specialpedagogiska metoder i arbetet med barn med ADHD och sedan rekonstruera dessa 

tolkningar. 

En annan viktig aspekt att beakta inom det hermeneutiska arbetssättet är att meningsfulla 

fenomen, alltså de tolkningar som forskaren gör, bara är förståeliga i den kontext som de 

förekommer i. Tolkningar av meningsfulla fenomen som inte ingår i ett specifikt sammanhang 

har heller inte någon bestämd mening. Gilje och Grimen (s. 187) menar att beroende på 

författare och den person som sedan läser kan textens mening tolkas olika. Detta innebär för 

oss som forskare att vi måste uppmärksamma det sammanhang eller den situation som vi utför 

våra studier och tolkningar i. För att undvika denna misstolkning hänvisar vi till vårt syfte, vår 

frågeställning och metod som tydligt visar på att vår studie är en kvalitativ intervjustudie där 

intervjusvaren värderas som personliga tankar och inte generella sanningar.  För att vi som 

forskare ska minnas det som sagts i det kontextuella sammanhanget kommer vi till vår hjälp 

ljudinspela de planerade intervjuerna. 

6.1.2 Kvalitativ intervjustudie som datainsamlingsmetod 

För att få svar på studiens huvudfrågor har vi sökt information om kvalitativa aspekter. Vi har 

därför valt att utföra en kvalitativ intervjustudie som är ett utmärkt redskap när forskare ska 

samla in vissa data som är svår att få tag på genom andra metoder (Jacobsen, 1993. s. 19).  I 

den kvalitativa intervjun är både intervjuaren och respondenten medskapare i samtalet. 
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Den kvalitativa intervjumetoden gör det även möjligt för nya och oförutsedda aspekter att 

dyka upp under intervjun. Vår kvalitativa intervju är halvstrukturerad, det vill säga att formen 

på intervjun följer en viss struktur som samtidigt är anpassningsbar. Vid utformningen av 

intervjufrågorna struktureras dessa i enlighet med Esaiasson (2012 s. 264) olika teman. Dessa 

teman kan ses i direkt anslutning till studiens frågeställningar och innefattar tre ”teman”: 

lärarens yrkesbakgrund, lärarens synsätt på och arbetssätt med elever med ADHD-diagnos i 

klassrummet kontra en icke diagnostiserad elev som uppvisar liknande symptom samt 

diagnostisering, resurser och föräldrasamarbetet. Under varje ”tema” har en rad frågor av 

öppen karaktär utformats (se bilaga 2) för att uppnå intentionen av samtal snarare än en strikt 

intervju med tydliga ställningstaganden. För att samla så mycket information som möjligt är 

det av vikt att vissa följdfrågor kan tilläggas om intervjupersonen formulerar sig kortfattat. 

”Kan du utveckla” eller ”ge gärna ett exempel” är förslag på frågor som kan göra intervjun 

mer innehållsrik. Detta har vi tillgodosett genom ställa dessa följdfrågor vid tillfällen som vi 

har tyckt att det har behövts och finns därför inte utskrivna i intervjuguiden. 

Något annat som Krag Jacobsen (1993, s. 130) talar om är det faktum att intervjuaren bör ta 

ställning till hur styrd intervjun ska vara vilket oftast avgörs efter intervjuns karaktär. Direkt 

styrning handlar främst om att ställa frågor som ger svar på syftet men också på att 

uppmärksamma de tillfällen där intervjupersonen inte tycks svara på frågorna. Ett exempel på 

detta kan vara följande: ”nu tycker jag vi ska hålla oss till ämnet vilket var barn med ADHDs 

situation under genomgångarna”. Detta kan vara aktuellt för studien i de sammanhang där 

pedagogen svävar iväg eller undviker frågor som är intressanta för resultatet. Vi upplevde att 

vi vid flertalet tillfällen gled in på samtal som egentligen inte var relevant för sammanhanget. 

Detta tycktes bero på att intervjupersonen redan svarat på frågan och därav diskuterade annat 

av intresse. Även om många intressanta synpunkter togs upp ville vi undvika att för mycket 

tid gick till spillo vilket krävde att nästa fråga togs upp.  

En annan typ av styrning är den indirekta styrningen som följer på ett redan formulerat svar. 

Detta kan användas när ett svar inte känns tillräckligt uttömmande. Här handlar det primärt 

om att få fram ett ställningstagande eller en slutsatts hos pedagogen vilket kan uppnås genom 

att framföra ett påstående, t ex. ”kan det vara så att eleven uppvisade aggressivitet eftersom 

eftermiddagarna var för ostrukturerade för honom?”. Detta kom till användning vid de 

tillfällena där resonemang väcktes hos oss kring svaren för att kontrollera att vi hade förstått 

rätt. Även Esaiasson m.fl. (2012, s.265) talar om detta fenomen. En viss analys av svaren kan 

krävas redan under intervjun för att försäkra sig om att pedagogen förstås rätt. En upprepning 

av det som har sagt med en följdfråga om påståendet tycks stämma kan skapa klarhet i 

intervjun och underlättar efterarbetet. Det ska emellertid tilläggas att intervjun framförallt ska 

bestå av öppna frågor och karakteriseras av ett samtal.  

6.2 Urval 

Eftersom syftet med studien var finna goda exempel för att arbeta med barn med ADHD-

problematik i de tidiga skolåren gjorde vi vårt urval i att endast intervjua pedagoger som har 

goda erfarenheter av att arbeta med dessa elever i skolan och som på ett eller annat sätt har 
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någon kunskap om specialpedagogik. Vår målgrupp var därför verksamma lärare som 

undervisar i förskoleklass ända upp till årskurs fyra. 

Vi har inte gjort något specifikt urval som har betydelse för studiens syfte när det gäller skolor 

som vi har hört av oss till utan de fem skolor som kontaktades var skolor som är placerade i 

innerstaden. Detta för att vi för oss själva skulle underlätta studiens gång då vi inte hade 

tillräckligt med tidutrymme att besöka skolor utanför staden. Det kriteriet som vi hade hos  

lärarna som vi kontaktade var att de  på något sätt skulle ha någon erfarenhet av att arbeta 

med elever med ADHD och/eller koncentrationssvårigheter. De lärare som vi fick tag på var 

fyra till antal, varav en av dem är förskolklasslärare och tre lågstadielärare. Samtliga lärare 

som alla är kvinnor, förutom förskoleklassläraren, har varit yrkesverksamma 9 - 30 år.  

Även om huvudsyftet innefattar utvalda pedagoger och deras sätt att arbeta ställdes deras 

resonemang mot den forskning som finns att tillgå om ämnet. Därmed har relevant litteratur 

insamlats, analyserats och framförts i bakgrunden som ett första steg. Med relevant litteratur 

menas litteratur av pedagogisk karaktär som verkar vända sig till läraren och dess upplägg av 

verksamheten. Detta benämner Esaiasson m.fl. (2012, s. 257) som ett steg i förberedelsen av 

samtalsintervjuerna. Det är av vikt att en förförståelse för ämnet har infunnit sig innan 

författarna påbörjar arbetet med intervjuerna.  

6.3 Genomförande 

Innan vi satte igång med intervjustudien kontaktade vi först rektorerna via mail i respektive 

skolor med förhoppningen att få deras samtycke för intervjuer med deras anställda lärare. Tre 

av rektorerna gav oss sitt medgivande och hänvisade oss vidare till undervisande lärare i 

önskvärda årskurser. Den fjärde rektorn ville själv ta kontakt med läraren och ordnade en 

intervju med en lärare som undervisar i årskurs tre.  

Innan intervjuerna genomfördes skickades två brev till respektive lärare. I ett av breven 

informerade vi vilka vi var och vilket vårt syfte var med intervjun. Längre ner i samma brev 

skrev vi om de etiska aspekterna som vi är skyldiga att ta hänsyn till i samband med intervjun 

(se bilaga 1). Etiska överväganden för studien skrivs det även om i ett eget avsnitt (se senare 

rubrik).  I det andra brevet bifogades hela intervjuguiden (se bilaga 2) och ett förtydligande 

om att vi inte sökte ”rätt” eller ”fel” utan endast intresserade av respondentens uppfattning. 

Det andra brevet skickades ut till lärarna i syfte att de på bästa sätt skulle kunna förbereda sig 

inför intervjun. Vi tror precis som Jacobsen (1993, s.175) att ju bättre förberedd en person är, 

oavsett om man är intervjuare, respondent eller åskådare, desto bättre lyckas man med sina 

improvisationer.  

Tid och plats fick respondenterna själva bestämma och samtliga lärare valde att bli 

intervjuade på sina skolor. Intervjuerna spelades efter respondentens samtycke in med en 

diktafon. De blev en fråga om två intervjuer för varje författare vilka avsatte cirka en timme 

för att utföra dessa. Båda författarna var dock närvarande vid samtliga fyra intervjuer även om 

vi delade upp huvudansvaret för varje intervju. Intentionen med att båda var närvarande var 

att den som inte hade huvudansvaret för intervjun kunde anteckna och eventuellt inflika med 
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frågor som inte personen med huvudansvaret skulle ha kommit på. Kort sammanfattat menar 

vi att bådas närvarande vid intervjutillfället gynnar intervjumaterialet.  

6.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna genomfördes transkriberade det som sades ordagrant. När allt hade 

transkriberats färdigt läste vi igenom texterna noggrant och sammanfattade det som sagts. Vi 

valde sedan ut vissa avsnitt av transkriberingarna som vi ansåg var av störst betydelse för våra 

forskningsfrågor. Texterna analyserades därefter och diskuteras i ljuset av tidigare forskning.  

6.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är enligt Stukát (2005, s. 125) ”mätningens motstånd mot slumpens inflytande” 

och är ett bevis på hur bra mätinstrument är på att mäta. I vårt skulle ett sådant mätinstrument 

vara våra intervjuer. Stukát menar att för att en undersökning ska ha en hög reliabilitet måste 

samma resultat uppnås vis upprepade tillfällen. Vår studie är som tidigare nämnts en 

kvalitativ intervjustudie som innefattar intervjuer med fyra lärare i grundskolans tidigare år. 

Detta innebär att svaren kommer variera i väldigt hög grad. Även Trost (1993, s. 111) menar 

att eftersom reliabilitet bygger på kvantitativa studier blir det en aning egendomligt om man 

talar om reliabilitet och tillförlitlighet vid kvalitativa intervjustudier då forskarna vid dessa 

intervjuer i regel oftast är ute efter respondenters uppfattningar om någonting. Svensson och 

Starrin (1996, s. 211) skriver att en validering i kvalitativ forskning, metod och analys innebär  

en kontroll av tillförlitligheten. Valideringen innefattar även en försäkran om att det finns 

empiriska belägg och att forskarna har tolkat sina resultat på ett rimligt sätt.  Författarna 

nämner fem typer av validitet som kan användas vid kvalitativa studier och metoder; 

beskrivande, tolkande, teoretisk, generaliserbarhet och värderande.  Den validiteten som vi 

utgår ifrån är den teoretiska som de även uppdelar i begreppsvaliditet och validiteten i 

relationen mellan olika begrepp. Med begreppsvaliditet menas att de begrepp som forskarna 

har kommit fram till är meningsfulla i relation till de förhållanden eller det företeelser som 

forskarna ska studera (a.a. s. 114). Det är även den typ av validitet som vi har utgått ifrån i 

våra studier. Vår undersökning är avgränsad på så sätt att vi bara har intervjuat fyra lärare för 

att uppfylla vårt syfte som inte är att generalisera utan enbart att få goda exempel på hur man 

kan arbeta med elever med ADHD och koncentrationssvårigheter. Undersökningen bygger 

således inte på några mätbara resultat men på erfarna lärares individuella och personliga 

uppfattningar som vi sedan kommer att analysera och koppla till pedagogisk litteratur.  

6.7 Etiska överväganden 

Vid samtalsintervjuer finns en rad etiska faktorer att ta hänsyn till innan intervjuerna bör 

genomföras och publiceras. Esaiasson m.fl. (2012 s. 257) påpekar att det första och mest 

grundläggande etiska övervägandet handlar om att informera intervjuns syfte. 

Intervjupersonerna ska vara väl medvetna om vad som avses undersökas samt det faktum att 

deras svar kommer att behandlas och delvis publiceras i studien. Om respondenterna ändrar 

sig innan eller inte vill ge sitt samtycke efter genomförd intervju är vi tvungna att ta hänsyn 

till detta. Det etiska övervägandet som diskuteras benämns i God forskningssed 

(Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, 2011, s. 11) som ”informationskravet”. Detta 
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innefattar även tydliga kontaktuppgifter till forskarna, information om vart studien kommer 

att publiceras samt en försäkran om att medverkan är frivilligt. Inom studien kommer alla 

respondenten att vara anonyma, de ska även ges tillåtelse att läsa studien om så skulle önskas. 

Detta informerades om via mail innan intervjun äger rum där intervjufrågorna samt etiska 

överväganden finns att ta del av. 

Om intervjupersonen gav sitt samtycke till publicering innebar detta inte enligt Krag Jacobsen 

(1993 s.203) att de som utför intervjun är befriade från sitt moraliska ansvar. Dels måste det 

tas hänsyn till eventuellt obehag som publicerad studie kan medföra på grund av olyckligt 

formulerade svar och dels måste analysen av intervjusvaren noga övervägas. Detta benämndes 

under ”samtyckeskravet” och innebär i vissa fall tillåtelse från målsman. I detta fall var alla 

respondenter myndiga vilket innebar att samtycke endast krävdes från medverkande lärare 

samt rektor på skolan (Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, 2011, s. 11). Intervjun 

genomfördes på respondentens villkor där tidsaspekt samt möjlighet att avbryta helt låg i 

deras händer vilket även informerades om i mailet. Om respondenten skulle önska avbryta 

intervjun eller ångrar sin medverkan skulle vi inte utsätta denne för påtryckningar. Den 

informations som hunnits samlats in kunde då emellertid användas om respondenten hade gett 

sitt samtycke om detta innan. 

Eftersom vår studie syftade till att undersöka pedagogiska metoder i relation till barn med 

ADHD/koncentrationssvårigheter i klassrummet kunde en rad exempel komma att tas upp. 

Det var av vikt i enlighet med ”konfidentialitetskravet” (Vetenskapsrådets expertgrupp för 

etik, 2011, s. 12) att alla känsliga uppgifter inte kunde spåras till den individ som benämndes. 

På grund av detta var varken lärare, rektor eller skolans namn utskrivet utan endast årskurs. Vi 

benämnde pedagogerna som: L1, L2 och så vidare för att både skydda respondenten och de 

elever som diskuterades. Detta omöjliggjorde eventuell identifikation från utomstående och 

förhindrade den kränkning som kunde uppstå om ett scenario eller en person skulle kännas 

igen. Intervjuerna skulle endast användas i syftet att besvara våra frågeställningar. Oavsett 

den informations som påträffats är överenskommelserna om ändamål bestående. Detta innebar 

att exempelvis avslöjanden om olycklig hantering av eleverna eller misstankar om brott mot 

skollagen inte fick användas för att äventyra lärarens position enligt ”nyttjandekravets” 

riktlinjer (Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, 2011, s. 22). Detta medförde också att egna 

tolkningar skulle behandlas med försiktighet för att på så sätt undvika felformulerade analyser 

kring svaren. Det var av vikt att se till så att respondenten hade uppfattats rätt, hellre flera 

följdfrågor under intervjun än att dra egna slutsatser. Detta kallas enligt Esaiasson (2012 s. 

265) för ”tolkande frågor” och syftar till att stämma av med respondenterna om denne kan stå 

för den tolkning som föreslås. Det övervägdes även vart själva intervjun skulle hållas med 

tanke på vart respondenten kunde tänkas känna sig mest bekväm. Om förbipasserande 

personer störde genomförandet kunde detta dels påverka vilken information som framkom 

och dels medföra att respondenten kände sig stressad och orolig. Därmed valde vi att låta 

respondenten bestämma om plats med hjälp av oss om så skulle krävas. 

Eftersom ljudinspelning med hjälp av en diktafon önskas användas för intervjuerna 

informerades även detta om i mailet. Skulle diktafonens närvaro få respondenten att känna sig 

obekväm tog vi hänsyn till detta. Alla gick emellertid med på att bli inspelade med vissa 
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överenskommelser. Vi är även noga med att informera om att inspelningarna skulle raderas så 

snart skriftlig analys var färdigställd.  
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7. Resultat 

7.1 Pedagogiska metoder 

7.1.1 Styrt eller individanpassat 

Samtliga pedagoger anser att undervisningen måste anpassas efter varje elevs individuella 

behov och förutsättningar, vare sig det handlar om elever i behov av särskilt stöd eller inte. 

Hur pedagoger bör hjälpa dessa elever råder det emellertid skilda uppfattningar om. En 

återkommande synpunkt har varit det faktum att realistiska krav på eleven är en förutsättning 

för möjligheten att lyckas i sin kunskapsutveckling. L4 menar även att ett individanpassat 

arbete som erbjuder en hög andel variation krävs för att de ska lyckas. L1, L2 och L3 var 

istället rörande överens om att struktur och ramar är det viktigaste för elever med ADHD. 

Eleverna fungerar bättre i styrda situationer med tydliga ramar då detta främjar 

koncentrationsförmågan menar L3. Rutiner och regler är en förutsättning för att eleven ska 

kunna orka med och hålla motivationen igång. Sådana situationer menar L3 kan vara 

klassrumssituationer medan icke styrda situationer hänvisades till gympalektioner, påklädning 

och framför allt raster. Även Hellström (2005, s. 7) talar om styrda strukturer och 

återkommande rutiner på bestämda tider som en viktig synpunkt när det gäller arbete med 

elever med ADHD.  Barnen får lättare grepp om sin tillvaro då förutsägbarheten skapar 

trygghet hos dem hävdar hon. L2 påpekar även att ett tydligt förhållningsätt till eleverna är 

bland det viktigaste för att undvika ”utspel” och situationer som försätter eleven i 

svårhanterliga dilemman.  

L2 - ”Vissa barn har scheman på sina bänkar där det står precis vad de ska göra under dagen.  

Och det är ju också skönt för oss lärare som slipper upprepa oss”. 

Detta uttalande kan uppvisa ett visst mått av kategorisering även om ett schema kan gynna 

barn med ADHD. Dess fördelar framhävs dock främst som positivt eftersom detta besparar 

lärarna tid då upprepande kommunikation verkar vara tröttsamt. Om strukturen är otydlig och 

miljön rörig finns en betydlig högre risk att eleven handlar impulsivt eller i vissa fall även 

aggressivt menar hon vidare. Beckman (2007 s. 137) påpekar att dessa situationer bäst kan 

undvikas genom att minimera stress och göra skoldagen så förutsägbar som möjligt. Ett 

schema i form av olika färger och bilder verkar vara ett bra alternativ för att låta eleverna ta 

del av dagens upplägg vilket styrks av L1. Hon menar även att kommunikationen är oerhört 

viktig. 

L1 - ”Om något speciellt ska ske just den dagen bör man gå igenom varje moment 

tillsammans med eleven innan. I vissa fall kan det krävas att man upprepar sig flera gånger”.  

Vikten av struktur gäller även de regler läraren har kommit överens om med eleven. Duvner 

(1998 s. 115) menar att man ska sträva efter ett invant arbetsätt utifrån de regler och ramar 

som tycks fungera. L2 påpekar att de regler som har utformats då måste gälla i alla lägen, om 

läraren endast håller på reglerna vid vissa tillfällen blir eleven förvirrad. Detta vittnar 

samtidigt om ett kategoriskt förhållningssätt enligt vår mening. En individ utvecklas ständigt 

och uppträder olika beroende på dagsform vilket inte tas hänsyn då regelsystemet tycks vara 
helt oföränderligt. Duvner (1998 s. 115) påpekar emellertid att eleven trots ett tydligt 

regelsystem kommer misslyckas stundtals. Vid dessa tillfällen är det viktigt att man stöttar 

och samtalar med eleven om det som har skett samt motiverar till nya försök. För många 

utskällningar och misstro kan i annat fall leda till att elevens självkänsla sänks.      
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L4 berättade att det oftast är elevens negativa beteenden som uppmärksammas och att två 

viktiga förutsättningar för att våga ta för sig i lärandesammanhang är att eleverna har 

självförtroende och samtidigt uppmuntras vid gott uppförande och bra insatser. L4 menar att 

lärare idag mer uppmärksammar elevernas dåliga beteenden än vad de berömmer och 

uppmuntrar gott uppförande. Vidare berättade hon att ADHD-elever alltid är skickliga på 

något men att dessa egenskaper sorgligt nog utnyttjas för lite i inlärningssituationer. Hennes 

syn på arbetssätt kan kopplas till Nylin och Wesslanders (2003, s. 7) syn på eleven. De ser 

alla elever med ADHD som kompetenta på ett eller annat sätt och som kreativa och 

uppfinningsrika med många briljanta idéer. Många av dessa elever får även ofta kvicka 

associationer och tankar och upptäcker även ofta unika lösningar som inte andra elever förmår 

att se. Nylin och Wesslander menar vidare att om eleven intresserat sig för något väldigt 

mycket leder det till initiativrikedom utöver det vanliga. Med denna initiativrikedom kan 

eleverna vara djärva, nyskapande och inte minst kan de upptäcka att de blir mer självständiga 

i ord och handling. De pekar på att både skolan och de arbetsuppgifter som presenteras i 

lärandesammanhang bör anknytas till barnens verklighet så att också barn som är i behov av 

särskilt stöd gynnas. Skoluppgifterna bör utformas utefter elevens förmåga och intresse i 

högsta möjliga mån. Om arbetet känns betydelsefullt och erbjuder omväxling kommer 

arbetsinsatserna hos eleven vara påtagligt större. Detta bidrar inte enbart till 

kunskapsutveckling utan också till en starkare självkänsla. En starkare självkänsla kan i sin 

tur bidra till eleven tar på sig svårare uppgifter som ligger längre utanför dennes 

intresseområde. Därmed bör läraren inte moralisera kring vad varje elev bör klara av utan 

snarare fokusera på framsteg i linje med elevens individuella förutsättningar (Duvner, 1998, s. 

114). 

L1 tycks ha funnit en lösning till de tillfällen när eleven ger upp i sitt arbete. Den högsta 

prioriteten bör inte vara att eleven slutför just den arbetsuppgift som finns med i den planering 

som utformats. I vissa fall är det viktigare att eleven gör något över huvud taget menar hon. 

Om arbetsuppgiften är för oinspirerande och all lust har försvunnit hjälps de varken med tjat 

eller handledning. Dessa tillfällen kräver kreativitet och förmågan att omformulera uppgiften 

till ett moment som passar elevens dagsform bättre. 

L1 - ”Vi får aldrig jämföra en elev med de övriga eleverna utan se till hur deras förutsättningar 

för aktivering ser ut just då” 

Detta kan även innebära att inlärningsprocessen ser annorlunda ut beroende på individen, 

något som bör tas hänsyn till. Detta uttalande kan härledas till det relationella perspektivet då 

det vittnar om en föränderlig verksamhet som syftar till att matcha elevernas dagsform. 

Phyllis (2004 s. 236) menar att en hög aktivitetsnivå och möjligheten till rörelse i samband 

med inlärning kan visa sig ha goda resultat för elever med ADHD. Detta tycks bidra till en 

mindre skala av uppmärksamhetssökning och en högre nivå av deltagande i aktiviteten. L1 

har förslagsvis producerat stora siffror som läggs på golvet vid matematikräkning. I dessa fall 

förflyttar sig eleverna själva över siffrorna för att bilda tal och lösa matematikuppgifter vilket 

har bidragit till en högre aktivitetsnivå även för de impulsstyrda barnen.    
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7.1.2 Rimliga krav 

I intervjun påpekar L3 att för höga krav på elever med ADHD hämmar deras lust att lära, 

istället bör verksamheten präglas av rimliga krav och uppmuntran. En mattematikbok med 

mängder av uppradade uppgifter kan upplevas som övermäktigt och hopplöst svårt för eleven 

menar han. P4 påpekar även om att elever allt för ofta möter orimliga krav i skolan vilket 

bidrar till en lägre motivationsnivå. Eleverna måste få känna sig kompetenta oavsett 

kunskapsnivå vilket kräver övervinnliga utmaningar. Arbetsmoment som bidrar till 

återkommande misslyckanden handlar då ofta om en felaktig uppfattning kring elevanpassade 

uppgifter enligt Axengrip och Axengrip (2004, s. 88). Författarna menar att det ska ställas rätt 

kravnivå så att elevens arbetsuppgifter varken är för lätta eller för svåra.  En arbetsuppgift i 

taget istället för en sida med frågor verkar vara att föredra eftersom elever med ADHD fort 

blir utmattade.  Axengrip och Axengrip (s. 89) tar precis som L3 även upp vikten av att man 

som pedagog bör låta eleven byta aktivitet ofta eftersom detta kan öka elevens förmågan till 

koncentration. En variation mellan fysiskt krävande uppgifter och mer stillasittande uppgifter 

menar dem är ett bra sätt att arbeta. Samtidigt bör arbetspassen inte vara för långa eftersom 

det ofta leder till att eleven känner sig misslyckad då eleven inte har klarat av det som 

förväntas. De nämner även det som L3 menade att motivationen och energiförrådet snabbt tar 

slut och att man därför bör satsa på korta arbetspass 

7.1.3 Verktyg för självständighet 

Både L1 och L2 är överens om att känsloarbete både främjar socialt samspel och 

kunskapsutveckligen i skolan. Det kan bland annat handla om att lära sig tackla den 

frustration som uppstår när en skoluppgift är svårgenomförd.   

L2 - ”eleven behöver få ta itu med sina känslor och ventilera med en så att de inte tar ut 

frustrationen i efterhand” 

Om detta praktiseras och eleven erbjudas handledning till vidare arbete begränsas risken att 

han/hon tar ut sin frustration på omgivningen eller på sig själv menar hon. Det tycks vara av 

vikt att lära sig känna igen när frustrationen börjar ta över hand hos eleven. Om detta 

tillämpas kan också förhindra att ilskan tillåts skada självkänslan eller försätta eleven i 

svårhanterliga situationer. L1 nämner därtill vikten av att förklara för övriga elever att 

beteendet inte framkallas av illvilja. Om eleven känner sig trygg och förstådd i klassrummet 

kommer även skolarbetet att främjas. Här håller man inte eleven ansvarig för de eventuella 

konflikter som kan uppstå vilket faller under det relationella perspektivet.   

Grunden till ett självständigt liv och initiativtagande hos elever med ADHD kan läggas i de 

tidiga skolåren enligt Phyllis (2004 s. 209). Istället för att tillrättavisa bör lärarenn ge eleven 

verktyg för att på egen hand hantera problem som uppstår. Läraren fungerar som en 

handledare för att utöka den kommunikativa förmåga samt förmåga till problemlösning. Det 

kan exempelvis handla om lärdomen kring hur eleven lämpligast kan uttrycka sina känslor 

eller samtala om de känslor som infunnit sig vid problematiska situationer. Detta för att 

undvika att eleven blir missförstådd eller aktivt väljer att isolera sig från övriga kamrater. 

Trots att impulsstyrning är ett framträdande symtom hos diagnosen finns det möjlighet att 
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utöka självkontrollen och lära sig att reflektera över sitt beteende båda innan och efter 

uppstådd situation.  

7.2 Miljö 

L2 minns en pojke som uppvisade oro och stundtals aggressivitet vid flertalet tillfällen under 

en termin. Han verkade befinna sig i sinnesstämningen under ett antal dagar för att sedan 

landa. Vid eftertanke upptäckte hon att omplaceringen av familjegrupperna var källan till hans 

skiftande beteende. Som lärare måste man tänka på att även de små förändringarna kan vara 

förödande för barn med ADHD-problematik menar hon vilket bevisades när hans humör 

förbättrades vid beslutet att behålla placeringarna. Både L1 och L3 var av åsikten att för 

många ommöbleringar är ett stressande moment för eleverna. Kadesjö (2009, s. 197) föreslår 

en placering längst långsidan av klassrummet för att ge eleven en överblick över både tavlan 

och n samt övriga kamrater. På så sätt slipper eleven ständigt vända sig om för att se vad som 

pågår bakom samtidigt som denne kan hänga med i vad läraren presenterar. Om eleven är i 

behov av lugn och ro för att slutföra en arbetsuppgift kan det i vissa fall krävas en 

avgränsning från klassrummet. Den yta som erbjuds bör inte stå i konkurrens med det som 

försiggår i kapprum eller ute på skolgården. L2 och L4 föreslår ett sparsamt inrett arbetsrum 

som stänger ute störande ljud. Eftersom dessa barn har svårt att rikta sin uppmärksamhet 

måste de stundtals få vistas i en miljö som helt utesluter störningsmoment från andra elever.  

Klassrumsmiljön kan vara direkt avgörande för huruvida elever med ADHD kan fokusera på 

de moment som presenteras enligt Kadesjö (2009, s. 196). I ett klassrum som kring 30 elever 

vistas i finns ständigt störningsmoment i omgivningen. Detta i kombination med en begränsad 

impulskontroll och lite tid för handledning påtagliggöra ofta problematiken extra. Samtidigt 

tycks inte en mindre klass vara en lösning till problemet enlig L2. Dessa klasser innehåller 

ofta enbart elever i behov av särskilt stöd vilket inte motsvarar den värld de kommer att möta i 

framtiden. L1 framhåller dock att dessa lösningar kan vara att föredra vid svåra fall. Specifikt 

pekar hon på de elever som är fysiskt aggressiva och där övriga elever påverkas negativt. Hon 

har varit med om situationer som hon benämner som ohållbara och där hennes kunskap om 

diagnosen inte har räckt till. Det tycks alltså finnas elever som inte platsar i det normativa 

skolsystemet enligt vår uppfattning vilket talar mot visionen om ”en skola för alla”. Enligt 

Runström Nilsson (2011, s.22) motsvarar denna syn det kategoriska perspektivet. Det vill 

säga att eleven äger problemet vilket är en effekt av diagnosen. Om den ”ohållbara” 

situationen kan bero på en verksamhet som inte matchar elevens behov framgår inte. Detta 

trots att diagnosen och dess tillhörande symptom blir extra tydliga i vissa sammanhanhang. 

En för formell klassrumsmiljö med en för liten andel praktiska uppgifter lockar exempelvis 

fram ADHD-elevers hyperaktiva sidor (Phyllis 2004, s.234).  

Även Beckman (2004, s. 65) framhäver det faktum att uppvisade problematik bör förknippas 

med den miljö eleven vistats i. Problematik som impulsivitet är visserligen ett symptom för 

diagnosen, emellertid blir detta mer eller mindre påtagligt beroende på hur kaotisk miljön ter 

sig. Om miljön kring barnet fungerar i kombination med framgångsrika pedagogiska metoder 

undviks även skolmisslyckande och onda cirklar. L1 påpekar att läraren besitter en oerhörd 

makt vad det gäller förutsättningar för en utökad kunskap och trivsam skolgång. Det är 
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beklagligt att elever hamnar efter i skolarbetet trots att metoder för att hjälpa dem finns att 

tillgå menar hon. Uppvisad problematik är således inte en individburen egenskap utan 

resultatet av en ickefungerande miljö som tillåter symptomen att bli mer påtagliga. Denna 

tankagång som starkt kan sammankopplas med det relationella perspektivet och framhäver 

skolans ansvar gällande kunskapsutveckligen. L3 menar exempelvis att verksamheten bör 

vara ”fyrkantig” för dessa elever och att man bör undvika en undervisningsmiljö med många 

avancerade detaljer och rörig inredning eftersom det ofta distraherar eleverna. L4 och andra 

sidan betonar att barn är unika precis som vi vuxna och att de också därför fungerar på olika 

sätt. 

L4 - En miljö som fungerar hyfsat för en elev kanske upplevs som störande för en annan. Och 

det gäller ju för oss vuxna att försöka ”hitta” den specifika miljön som passar för just den 

eleven eller den eleven.   

Det talas om att barn med ADHD bör omges av en stimulusfattig miljö vid 

inlärningssituationer och att onödiga detaljer som pynt bara är distraherande för dessa elever.  

Gillberg (2008, s. 145) påpekar dock att trots att detta stämmer för många barn med ADHD så 

behöver det för andra barn med ADHD inte alls spela en så stor roll. En del elever lär sig bäst 

när de har sina hörlurar och andra vissa framför datorn. Gillberg menar vidare att man inte 

kan ge en modell för hur den pedagogiska miljön ska se ut. Även om det inte finns någon mall 

på hur miljön ska organiseras i alla lägen anser L1 att verksamma lärare bör vara bekanta med 

symptom samt metoder för att hantera dessa. Flera kurser av specialpedagogisk karaktär borde 

erbjudas även om hon anser att viss efterforskning kan ske på egen hand.  

Skolmiljön har en väsentlig betydelse för hur mycket elever med ADHD lär sig påpekar L1. 

Hon menar att detta är minst lika viktigt som lärarens förhållningsätt gentemot barnen och att 

en stökig miljö framkallar koncentrationssvårigheter. Situationer som fungerar mindre bra 

menar L3 är situationer som påklädningssituationer, gymnastiklektioner och inte minst 

rasterna. Respondenten menar vidare att rasterna är en fri aktivitet där eleven själv styr vad de 

vill ägna sig åt. Axengrip och Axengrip (2004, s. 96,97) påpekar precis som L3 att rasten är 

en ”ostrukturerad miljö”. Andra exempel på ostrukturerade miljöer är fritidsverksamhet, 

omklädningssituationer, folksamlingar och köer. Elever med ADHD har svårt att sortera alla 

intryck som de tar in och det blir som en enda oreda i hjärnan. Författarna menar att vistelsen i 

ostrukturerade miljöer ofta blir mycket påfrestande för elever med ADHD eftersom miljöerna 

saknar den grundläggande strukturen och därmed även tryggheten som dessa elever är i stort 

behov av (a.a.).  

7.3 Föräldrar 

Samtliga pedagoger tog upp vikten av samarbetet mellan hemmet och skolan. Om skolan har 

utarbetat metoder som fungerar väl och praktiseras kontinuerligt blir förutsättningarna för 

eleven trots detta inte optimala om miljön i hemmet är stökig menar L4. Mycket handlar om 

att skapa ett förtroende för föräldrarna för att på så vis möjliggöra ett samarbete och ett 

gemensamt strävansmål. 

L4 ”Ofta vet barnen inte hur de ska bete sig vid konflikter eftersom deras beteende accepteras 

hemma men inte i skolan” 
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Läraren kan agera handledare och tillsammans med föräldrarna utforma de regler som bör 

gälla för ett enhetligt arbetssätt menar hon. I vissa fall kan föräldrarna emellertid ställa sig 

tveksamma eller rentav bli upprörda över förslag om metoder från skolpersonal påpekar L3. I 

dessa fall bör läraren lägga fram informationen varsamt, föräldrarna ska inte behöva känna sig 

hotade eller inkompetenta. Det är alltid dem som besitter den högsta makten vad det gäller 

deras barn och trots meningsskiljaktigheter måste de behandlas med respekt. L1 påtalar vikten 

av ett perspektivtagande där de egna värderingarna bör läggas åt sidan för att möjliggöra ett 

möte utifrån föräldrarnas förutsättningar. Samtidigt får acceptansen aldrig sträcka sig över 

barnets välmående. Det är en balansgång där vi alltid måste se till elevens bästa, om barnet far 

illa ska åtgärder vidtas snarast menar hon. Beckman (2004, s. 141) tar upp dilemmat och 

menar att barnets stundtals utåtagerande beteende gör det svårt för föräldrarna hantera 

konflikter. Många känner sig maktlösa och upplever att deras ansträngningar inte ger något 

resultat. Ofta präglas relationen av tjat och misstro vilket bidrar till att tilliten mellan parterna 

minskar i takt med allt fler problemsituationer. Information om diagnosen samt en redogörelse 

från ett utomperspektiv från läraren kan hjälpa föräldrarna att förändra sitt förhållningssätt. 

Precis som i skolan gynnas föräldrarna av att studera barnets signaler. Om föräldrarna kan 

upptäcka en problematisk situation innan den har uppstått slipper de många onödiga 

konflikter. L3 framhåller att trygghet är en förutsättning för kunskapsutveckling och att 

bristande samarbetet mellan föräldrarna och n kan leda till att eleven känner sig otrygg. 

Hellström (2005, s. 17) skriver om familjens viktiga behov av förstående och lojala människor 

som kan utgöra ett stödjande nätverk.  Gillberg (2008, s. 143) skriver om vikten av 

ekonomiska och psykologisk-pedagogiska stödinsatser till familjer som har barn med ADHD. 

Både L3 och L4 har haft bra såväl som mindre bra samarbeten med föräldrar. Trots att 

samarbetet ibland inte fungerar mellan läraren och föräldrarna bör man vara medveten om att 

det inte heller är lätt för föräldrarna menar L3. 

L3 – Många föräldrar vill ju samarbeta för sitt barns bästa och de känner att de inte klara av att 

uppfostra barnet utan stöd och oftast under mina år så har det litat på pedagogens 

rekommendationer och arbetssätt. 

Viktiga aspekter för framgång är tillit och samarbete mellan lärare och föräldrar men även en 

gemensam uppfattning om barnets sätt att fungera.  För att samarbetet ska fungera är 

regelbundna träffar med föräldrar en viktig förutsättning (Socialstyrelsen, 2002, s. 183). Vid 

de tillfällen där möten mellan lärarna och föräldrar av olika anledningar inte kan realiseras 

blir lärarens kontakt med eleven särskilt viktigt enligt L1. Dessa elever behöver i många fall 

en förebild eftersom de saknar stabilitet i hemmet. De elever som dras med problematiken och 

dessutom befinner sig i ett hem utan gränser återfinns ofta i den kriminella världen hävdar 

hon. Vi ställer oss frågande till resonemanget vilket hon förstår. Samtidigt står hon fast vid sin 

iakttagelse då kopplingen under hennes många år som lärare har bekräftats. För att förtydliga 

ytligare påpekar hon att diagnosen i sig inte skulle medför en kriminell bana. Det handlar om 

en sämre impulskontroll i relation med en inkonsekvent uppväxt menar hon. De kan inte 

relatera till ”mönsterelever” och söker sig därför till ”bråkstakarna” vilket hon pekar ut som 

en av faktorerna. Vid frågan om elever med ADHD ofta tycks komma från ett instabilt hem 

håller hon med delvis. I vissa fall anser hon att deras beteende snarare är ett resultat av 

otrygga hemförhållanden än symptomen på en diagnos. Det verkar således finnas en möjlighet 
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till att vissa elever felaktigt diagnostiseras och att problematiken alternativt kan härledas till 

hemmet. Här blir det extra tydligt att en allt för kategorisk syn som kopplar samman 

problematik med individen kan bli förödande för elevens förutsättningar.  

7.4 Diagnostisering/medicinering 

Samtliga pedagoger har en positiv inställning till diagnostisering av ADHD och menar att en 

diagnostisering innebär en ökad förståelse för barnets beteenden. L4 hävdar även att en 

diagnostisering underlättar arbetet med dessa elever då riktlinjerna om pedagogiska metoder 

blir tydligare. Hon förklarar att symtomen eller passande arbetsätt visserligen inte kan ses som 

generella men att riktlinjerna åtminstone kan vara något att luta sig mot. En utredning bör 

dock inte uppfattas som ett krav för stödinsatser då skolpsykologen ofta känner till elevens 

problem och kan hjälpa dem med tips. L2 anser istället att en utredning kan vara avgörande 

för elevens möjlighet till stöd och kunskapsutveckling. Hon upplever att möjligheten till 

resurser i samtliga fall utökas då eleven har tilldelats en beteckning för problematiken. 

Iakttagelse förfaller inte styrkas av läroplanen, ”resursfördelningen och stödåtgärderna 

anpassas till den värdering av elevernas utveckling som läraren gör” (Lpo 11, s.19). Det är 

således ns ansvar att informera rektorn om en problemsituation oavsett diagnos eller 

misstankar om diagnos. De olika uppfattningarna kan enligt vår mening möjligen bero på 

skilda ekonomiska förutsättningar eller prioriteringar. Beckman (2004, s. 32) menar likväl 

som L4 att det räcker med att erfarna sjuksköterskor, pedagoger, barnläkare eller 

skolpedagoger känner igen svårigheterna för att utöka förutsättningarna inom skolan samt 

erbjuda föräldrarna goda råd. Dessa råd kan vara till stor hjälp och underlättar elevens 

situation. Däremot menar Beckman (a.a.) att en utredning måste ske om eleven visar sig ha så 

pass stora uppmärksamhetsproblem att de påverkar deras möjligheter till att lära sig.  

L4 talar även här om vikten av att se varje elev som unik. Beckman (2004, s. 34) menar även 

detta och skriver att alla elever med ADHD eller koncentrationssvårigheter i första hand 

måste ses som olika individer med individuella personligheter. Det som dessa elever har 

gemensamt är flera drag men de skiljer sig åt väldigt mycket, precis som elever utan ADHD 

är olika. Karaktärer, svaga och starka sidor, bakgrund och erfarenheter varierar alltid mellan 

två individer. Med olika bakgrund krävs således olika sorters stöd. Diagnosens enda syfte är 

att eleven ska få den hjälp som den är i behov av. Detta vittnar om ett relationellt 

förhållningsätt till elever, en diagnos innebär alltså inte automatiskt uppvisande av vissa 

egenskaper.  

Trots att alla elever med ADHD är olika anser L2 att de flesta har hyperaktiviteten som ett 

gemensamt drag. Hon beskriver detta som en av de svåraste utmaningarna för henne som  då 

många aktiviteter kräver lugn och ro i klassrummet. När vi uppmärksammar henne om det 

faktum att betydligt fler barn med ADHD är födda i december än övriga månader kopplar hon 

samman dessa två utlåtanden. Hon kan mycket väl tänka sig att de elever som tillkallar sig 

mest uppmärksamhet också får en diagnos först. Även om hon inte kan svara på om ADHD 

statistiskt sett är vanligare än ADD upplever hon att så är fallet. Detta beror säkerligen på att 

elever med ADD förfaller vara mer inneslutna och därmed inte anses vara ett lika stort 

problem inom skolan. Detta är givetvis fel menar hon även om hon förstår att hyperaktivitet 
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för de flesta upplevs mer provokativt än inneslutande beteende. Tankar kring om detta gällde 

även framträdande hyperaktivitet och ADHD infann sig hos oss alla tre. De elever som 

uppvisar en hög grand av hyperaktivet i samband med ADHD skulle kunna vara en liten del 

av dem som faktiskt drabbats. De som förblir utan diagnos upplevs möjligen inte som lika 

stora normbrytare i form av utåtagerande beteende vilket gör att de inte prioriteras. Om så är 

fallet sker en kategorisering av de elever som gör mest väsen av sig i dagens skolsystem. Det 

vill säga att det råder en uppfattning om att utåtagerande beteende är det minst önskvärda och 

problematiska beteendet. Kadesjö (2009, s. 153) beskriver diagnostisering som en rättighet för 

elever med ADHD, en diagnos förklarar vad uppvisade symptom kan bero på precis som en 

hjärntumör förklarar en ihållande huvudvärk. Eleven kan lära sig vad diagnosen innebär men 

också metoder för att hantera den problematiken som uppvisas. Även om en utredning 

genomförs och en diagnos blir aktuell är det upp till föräldrarna att sprida detta vidare. 

Läraren har således ingen rättighet att ta del av information gällande elevers diagnostisering. 

Trots att föräldrarna sitter på makten kan eleven erbjudas resurser, det är alltså inte ett krav att 

problematiken har namngivits.  

På frågan om diagnostisering kan innebära positiv förändring för elever med ADHD-symptom 

är L1 och L2 överens om att det har sina fördelar. Bara en förklaring till varför skolgång och 

socialt samspel har upplevts som svårt kan indriva ett lugn hos eleven menar dem. L1 påpekar 

även att medicinering oftast går hand i hand med diagnostisering. Även om det inte fungerar 

på alla och kunskapen om biverkningar är begränsad har stora skillnader uppvisats hos många 

elever menar hon. Hon anser även att symptomen på ADHD i många fall är väldigt påtagliga.  

L1 - ”omgivningen kommer registrera att barnet avviker från normen oavsett diagnos eller 

inte, därför kan det vara skönt att använda namnet för att förklara sitt beteende”.  

Beckman (2004, s. 103) hävdar även att relationen till föräldrarna ofta förbättras med 

centralstimulerande medel. Om barnets beteendeproblem som ofta är ett resultat av 

föräldrarnas negativa respons förbättras utvecklar parterna en sundare relation i många fall. 

Detta kan även påvisas i skolan då samspelet mellan lärare och elev förändras drastiskt och 

relationerna till kamrater präglas av mindre konflikter. Elevens beteendeproblem är således en 

faktor till starka rektioner hos omgivningen. Ett utåtagerande beteende kan absolut bidra till 

provokation påpekar L2. Om eleven har ”tryckt på ens knappar” en hel dag kan det vara svårt 

att förhålla sig professionellt till situationen i vissa fall menar hon. Medicinering är emellertid 

inte ett verktyg för att förenkla vardagen för omgivningen enligt vår uppfattning vilket dessa 

uttalanden verkar ge sken av. En ständig negativ respons hos lärare, föräldrar och övriga 

elever förstärker elevens beteendeproblem. Med detta kan ett utökat tålamod och ett 

pedagogiskt förhållningsätt ses som en alternativ lösning till medicinering.  

De elever som har stora problem med att hantera sina känslor och ständigt hamnar i konflikter 

kan trots detta helt klart hjälpas av medicinering hävdar L1. Visserligen förstår hon att en 

diagnostisering kan bidra till att eleven ”hamnar i ett fack”, samtidigt menar hon att dessa 

elever ofta bär en stämpel som problembarn redan innan utredning. Ett utåtagerande beteende 

tycks alltså resultera i att elever tillskrivs vissa benämningar, i detta fall som problembarn 

men också som egoistisk, aggressiv och provokativ enligt L2. Detta är inget som eleven själv 

tillskriver sig och beteenden som framkallar dessa typer av etiketter verkar minska med 
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medicinering som följd av en diagnostisering. Visserligen kan eleven gynnas av en lägre nivå 

av impulsstyrning, fenomenet med diagnostisering och medicinering bör emellertid inte vara 

en lösning för att skapa lugn och ro för omgivningen. Phyllis (2004, s. 251) tar upp det faktum 

att elever med ADHD kan anses övermedicineras. Ritalina har i vissa fall benämnt som 

”barnkokain” och kan vara en inkörsport till framtida drogmissbruk. Samtidigt verkar en hög 

andel av de som behandlats svara positivt på medicinering där framförallt förmågan till 

koncentration har gynnats. Även Kadesjö (2009, s. 154) påpekar att syftet med en diagnos inte 

handlar om att erbjuda resurser för lärare eller föräldrar. En diagnos bör alltså inte ses som ett 

ramverk för problematik och insatser för att råda bot på dessa. Om det konstateras att en elev 

är drabbad av ADHD ska dennes starka och svaga sidor studeras in relation till miljö och 

insatser utformas därefter. Detta talar emot L1:s synpunkter om resurser i relation till 

diagnostisering.  

L1 - ”en diagnos ger ju oss lärare fördelar på så sätt att vi i de flesta fall blir berättigade 

resurser i klassrummet” 

Hon menar även att tilldelade resurser gynnar gruppdynamiken eftersom dessa elever vare sig 

man väljer att uttalar det eller inte är ett störningsmoment i skolsammanhang allra helst för 

övriga elever. Här skjuter man elevens bästa åt sidan, eleven kategoriseras som ett 

störningsmoment där omgivningen och inte individen i fråga är i behov av förändring. Enligt 

Runström Nilsson (2011, s. 22) är diagnostisering ett individrelaterat synsätt som fokuserar på 

elevens brister. Målet blir således att rätta till elevens brister och beteende som faller utanför 

normen vilket därmed bidrar till att passade miljö och pedagogik hamnar i skymundan. Även 

om L1 hävdar att elever med ADHD lider av individburna beteendestörningar är hon 

medveten om risken att eleven kategoriseras. Det är viktigt att elevens problematik sätts i 

relation till miljön i klassrummet och det arbetsätt läraren praktiserar menar hon.    

7.5 Kartläggning/åtgärdsprogram 

Pedagogisk kartläggning är något som samtliga lärare är bekanta med men som de har olika 

erfarenheter av. De anser gemensamt att verktyget utökar förståelsen för eleven och belyser 

de situationer som bör prioriteras. När en kartläggning genomförs är det av stor vikt att man 

letar efter konkreta och specifika beskrivningar av elevens uppförande och beteende menar 

L4. Men det räcker inte utan hon menar att man även bör identifiera det som utlöser elevens 

beteende och dess konsekvenser. 

L4 - Och när det gäller konsekvenser så måste man även titta på vilka konsekvenserna för den 

här eleven blir på kort sikt men också på långt sikt. 

Det av stor betydelse att målen som man sätter upp i åtgärdsprogrammet är enkla, konkreta 

och mätbara. Hon menar även att det är viktigt att det görs en prioritering om vad som är 

viktigast och att man arbetar ett steg i taget.  Även L1 och L2 berättar i intervjun att man bör 

arbeta i små steg. L1 menar att man även måste observera i vilka situationer det går bra 

respektive mindre bra för eleven. Det som uppmärksammas är då situationer som innebär 

problematik för eleven såväl som för elevens omgivning. L3 talar om i intervjun att han inte 

är så insatt i arbetet med kartläggningar och åtgärdsprogram på så sätt att han har skrivit ner 

och dokumenterat. Dock menar han att han har jobbat med dessa genom att först observera 
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elevens beteende och sedan utifrån det bildat en uppfattning av vilka metoder och arbetssätt 

som fungerar bäst för eleven. När han får frågan om den metoden inte fungerar som han tänkt 

svarar han: 

L3 - Ja, om metoden inte funkar så har jag oftast vänt mig till min kollega och frågat vad hon 

tycker och tänker. Och då reflekterar vi tillsammans och försöker komma på vad som inte 

fungerade och hur vi kan åtgärda det. 

Kartläggningens syfte är att utreda de situationer som fungerar bra såväl som mindre bra 

enligt Runström Nilsson (2011 s. 34). Om en elevs utåtagerande beteende eller oro blir extra 

påtagligt i vissa sammanhang bör källan till beteendet eftersökas. En kartläggning ska alltså ta 

hänsyn till miljön utan att förklara problematiken i relation till diagnosen. Visserligen ska 

kartläggningen genomföras även på individnivå. Målet är emellertid att utforma ett 

åtgärdsprogram som bidrar till den förändring i verksamheten som kommer att gynna eleven. 

För möjlighet till detta bör en helhetsbild över skolsituationen infinna sig hos inblandad 

personal, alltså kunskapen om hur organisationsnivå, gruppnivå och individnivå spelar in i 

sammanhanget. När de som ska genomföra kartläggningen har valts ut, informationskällor har 

definierats och data har samlats in samt dokumenteras är det dags för analys. L1 framhäver då 

vikten en analys som sträcker sig över flera tillfällen och att flertalet personer funderar över 

innehållet. Olika perspektiv bör vägas in och nya uppfattningar kan tillkomma om analysen 

får ske återkommande. Processen får emellertid inte ta för lång tid, åtgärder ska sättas in så 

snart som möjligt för att stoppa den negativa utvecklingen.  L2 anser i linje med detta att 

kartläggningen allt för ofta tillåts bli den enda åtgärden. Det vill säga att problemen 

definieras, möjliga åtgärder diskuteras men insatserna lyser med sin frånvaro. Här kan det 

krävas att verksam lärare driver fallet framåt och övertygar mindre involverad personal om 

dess vikt menar hon. Efter kartläggningen ska alltså ett åtgärdsprogram utformas för att 

definiera målsättningen. Runström Nilsson (2011 s. 18) menar att detta är ett verktyg för att 

eleven ska nå önskvärd kunskapsutveckling. Dessvärre verkar åtgärdsprogrammen till 

skillnad från kartläggningen mer fokusera på elevens individuella svårigheter och förbiser 

skolans ansvar. Detta styrks av L1 som påpekar att problematiken ofta hamnar i det främsta 

rummet och att teorier om diagnoser ofta blir ett samtalsämne. Det är viktigt att personalen ser 

sin del i dilemmat och att organisation av verksamhet övervägs menar hon. Enligt L2 kan 

detta undvikas om diagnoser och dess symptom helt läggs åt sidan. Fokus bör falla på de 

sammanhang där problematiken uppstår, först då kan realistiska åtgärder utformas. Hon 

påpekar även att uppföljningen är lika viktig som åtgärderna i sig. 

L2 - ”Om våra metoder inte fungera måste vi diskutera altenativa lösningar annars lämnas 

barnet med sina problem och då blir utformade mål är poänglösa” 

Detta uppfattade vi som ett relationellt förhållningssätt till eleven. Ett verktyg för att 

hjälpa denne behöver inte fungera trots goda intentioner. Eleven kan även förändras 

under processen vilket kräver andra tillvägagångssätt för maximal 

kunskapsutveckling. Det är alltså verksamheten och pedagogiska metoder som ska 

formas efter elevens utveckling och inte tvärt om. 
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8. Diskussion  

Vi har valt att först diskutera metoden och sedan resonera kring de resultat vi fick fram av 

intervjuerna. 

8.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjustudien har varit en ny arbetsmetod för oss båda och vi känner att den 

har gett oss mycket i vårt examensarbete då vi under intervjuerna kommit i kontakt med 

professionella lärare som kunde förklara för oss att ”så här ser det ut idag och jag arbetar 

såhär”. Den kvalitativa intervjustudien har även upplevt som positiv då vi formulerat en 

halvstrukturerad intervjuguide. Detta innebär med andra ord att vi inte har fokuserat på att 

formulera exakta frågorna och enbart utgå från dessa under intervjun.  De öppna frågorna 

ledde till att det blev lättare för oss att ställa följdfrågor som vi kanske inte alls hade kommit 

på innan. Räckvidden av möjliga svar kunde därför inte på förhand vara specificerad. s svar 

kunde istället därför ge utlopp för nya relevanta frågeställningar för vår studie. Vi kom dock 

på i efterhand att vissa frågor som vi ställde liknade varandra väldigt mycket och som vi 

ibland, beroende på respondenten, fick hoppa över. I efterhand kom vi på att det kunde ha 

undvikits om vi hade utfört några provintervjuer innan de riktiga intervjuerna med lärarna.  

Anledningen till att vi inte fick tag på det önskvärda antalet lärare var för att breven skickades 

ut till dem under den senare halvan av höstterminen som är en period då de flesta lärare var 

upptagna med utvecklingssamtal. De fyra lärarna som vi fick tag på hade redan haft dessa 

samtal och kunde därför även ställa upp för oss. Det vi skulle kunna ha gjort om är att vi 

skulle ha skickat ut dessa brev lite tidigare då utvecklingssamtalen inte hade hunnit bli så 

aktuella.  Men trots att det i början var tänkt att vi skulle genomföra sex intervjuer är vi nöjda 

med våra resultat som vi har fått av de fyra lärarna som vi intervjuade. Eliasson (2009, s. 292) 

betonar i sin text den teoretiska mättnaden framför antalet respondenter vilket innebär att man 

fortsätter att intervjua tills det uppstått en teoretisk mättnad. 

Vi valde medvetet att bifoga intervjuguiden till samtliga respondenter med syfte att de skulle 

kunna förbereda sig och fundera kring frågorna som då med stor sannolikhet även bidrar med 

mer genomtänkta och fylliga svar. Risken med att dela ut intervjuguiden i förväg är dock att 

det även ger respondenten möjlighet att diskutera frågorna med någon eller söka svar på andra 

sätt. Men eftersom de lärare som vi intervjuade har lång arbetserfarenhet kan mycket och 

eftersom deras svar och exempel ofta relaterades till elever som de själva hade haft gjorde vi 

antagandet att svaren var deras egna.   

Transkriberingarna genomfördes i direkt anslutning till de genomförda intervjuerna. Den av 

oss som hade huvudansvaret för varje intervju var också den som fick transkribera. 

Anledningen till att vi la stor vikt vid att transkriberingarna genomfördes direkt efter 

intervjuerna var att vi inte ville riskera att gå miste om information som var färskt i minnet. Vi 

hade hela tiden även i åtanke att inte göra tolkningar under analysfasen och att vi då skulle 

vara objektiva och ”ställa oss vid sidan”. Detta för att vi inte ville blanda in egna erfarenheter 

och kunskaper och göra intrång i vårt insamlade material.    
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8.2 Resultatdiskussion 

De flesta av pedagogerna tycks vara överens om att tydliga ramar är viktigt för arbetet med 

barn med ADHD. Samtidigt anser samtliga pedagoger att ett individanpassad arbetssätt måste 

florera i klassrummet vilket faller under det relationella perspektivet. Struktur är säkerligen en 

viktig faktor och tas upp av författare såväl som pedagoger. Duvner (1998, s. 115) anser 

exempelvis att alla elever bör sitta stilla på sina platser under arbetspass för att barn med 

ADHD-problematik ska ha möjlighet till koncentration. Samtidigt kan synpunkten enligt vår 

mening härledas till det kategoriska perspektivet. Ett strukturerat klassrum tycks i detta fall 

anses höra ihop med en diagnos och arbetsätt för dess symtom. Om ett relationellt perspektiv 

ska anses ligga till grund för de åtgärder som utformas menar Runström Nilsson (2011, s. 22) 

att elevers olikheter ska tas hänsyn till. I detta fall talas det om generella faktorer för att uppnå 

koncentration vilket inte behöver innebära en lösning för samtliga elever med problematiken. 

Enligt vår åsikt bör pedagogiska metoder aldrig utformas utefter diagnosen ADHD. Dessa bör 

endast fungera som riktlinjer för att finna ett passande arbetssätt för just den individ 

pedagogen har framför sig. I annat fall kan systematiska metoder tillåtas praktiseras i skola 

trots det faktum att det inte rör sig om en kategori elever utan vilt skilda individer. 

Vid många tillfällen under våra intervjuer talar pedagogerna om rimliga krav för elever med 

ADHD-problematik. Detta styrks även av Axengrip och Axengrip (2008, s. 88, 89) som 

hävdar att arbetsuppgifter inte får vara varken för svåra eller för lätta. De anser även att eleven 

ska tillåtas byta aktivitet ofta för att hålla motivationen uppe. L1 talar i samband med detta om 

risker vid jämförelse mellan elever. I vissa fall tycks det inte vara rimligt att begära att en elev 

slutför en arbetsuppgift. Dagsformen kan göra det poänglöst och andra arbetsuppgifter som 

mer passar individens intresse kan tillämpas. Detta kan fungera som ett exempel för det 

relationella perspektivet, elevens förutsättningar vägs in vilka blir mer eller mindre tydliga i 

olika sammanhang. Samtidigt funderar vi över vad detta kan innebära för kunskapsmålen i 

läroplanen. Vissa mål ska uppfyllas för att eleven ska anses ligga på den nivå som begärs 

samtidigt som L1 hävdar att det kan vara lönlöst att förvänta sig detta. Så hur mycket bör en 

pedagog förvänta sig av en elev för att denne ska uppnå maximal kunskapsutveckling 

samtidigt som vi inte får se målen i relation till en ”massa”? Under kunskap i (Lgr11, s. 14) 

framhålls att n ska se till att eleven ”använder och utvecklas hela sin förmåga” samtidigt som 

detta ska ske utefter elevens egna förutsättningar. Huruvida en pedagog ställer rätt sorts krav 

på en elev verkar således avgöras genom intuition i relation till individen. Alla pedagogers 

avsikt bör rimligtvis vara att alla elever klarar kunskapsmålen även om de bör förstå att 

övermäktiga krav snarare kan ha en motsatt effekt.  

Även om en pedagog avser att vara ett stöd och en trofast handledare tycks de i vissa fall göra 

elever med ADHD en björntjänst. Det är av vikt att en känsla för eget ansvar kan utvecklas 

vilket också kräver en kontakt med det egna känslolivet. L1 och L2 talar om vikten av att 

”hantera frustration” då detta främjar både kunskapsutveckling och socialt samspel. Detta 

anser även vi vara en viktig synpunkt i arbetet samtidigt som vi kan urskilja ett dilemma både 

för eleven och för pedagogen. I många fall kan litteratur och verksamma lärare tala om 

metoder som kan ses i motsatts till varandra. Phyllis (2004, s. 109) talar om att pedagoger inte 

bör tillrättavisa vid snedsteg samtidigt som både L1 och L2 talar om att fånga upp eleven vid 

konflikt. Självklart anser vi att eleven hjälps av att själv reflektera över uppstådd konflikt och 

att intentionen bör vara att eleven klarar ut problematiska situationer på egen hand. Detta är 
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troligtvis ett värdefullt tips för att undvika en moraliserande relation som präglas av tjat. 

Samtidigt är vi oroliga över konsekvenser som kan uppstå om läraren förhåller sig allt för 

passivt. L1 talar om att vissa situationer kan inbringa aggressivitet hos elever med ADHD 

vilket kan riktas mot övriga elever. Om eleven tillåts agera efter känsla så kan deras sociala 

samspel ta skada och övriga elever tappa förtroendet för vederbörande. Eftersom de övriga 

eleverna enligt L1 måste förstå att eleven inte handlar på ett visst sätt på grund av illvilja kan 

ett samtal i efterhand ses som en lösning. Fördelaktigt bör emellertid vara om situationerna 

kunde förhindras i högsta möjliga mån. Om lärarna förväntar sig att eleven ska handla 

aggressivt vilket övriga elever då får ett kvitto på har en kategorisering gjorts. Eleven hamnar 

ofrivilligt i ett fack trots att problematik är situationsbunden. L1 talar emellertid om att 

pedagogen bör fånga upp eleven innan uppstådd konflikt vilket kräver att pedagogen 

identifiera de situationer som utökar det impulsiva beteendet.  

Något annat som verkar vara en hög prioritet är föräldrakontakten. L4 hävdar alltså att läraren 

kan agera handledare för att på så sätt uppnå ett enhetlige arbetssätt mellan hem och skola. Vi 

förstår vikten av en konsekvent uppväxt där regelsystem inte får gå isär i för hög utsträckning. 

Samtidigt måste föräldrarna själva få bestämma över hur de ska uppfostra sina barn enligt vår 

mening. Läraren kan självklart fungera som ett stöd men skolan är inte utformad för att ta 

patent på det korrekta sättet att uppfostra. Alla barn kommer från olika kulturer, 

uppväxtmiljöer och bakgrunder och vi bör inte moralisera över deras sätt att leva. Lärarna 

talar om individers olikheter i skola vilket rimligtvis också måste få gälla föräldrarna till 

dessa. Atterström Persson (2010, s. 21) hävdar att det kategoriska perspektivet förklarar en 

elevs problematik genom bland annat konsekvenser av dåliga hemförhållanden eller låg 

intelligens. Visserligen ska vi slå larm om det finns misstankar om att ett barn far illa, det ska 

emellertid inte komma i vägen för skolans uppdrag med en anpassad verksamhet.  

Många goda råd har uppmärksammats under intervjuerna. Dock finns det vissa åtgärder med 

positiv inverkan som varken faller under pedagogiska metoder eller det relationella 

perspektivet. Diagnostisering och medicinering som enligt Runström Nilsson (2011, s. 22) 

endast förknippas med individen separat från miljön aktualiseras för många elever som 

uppvisar koncentrationssvårigheter. Samtliga pedagoger anser att en diagnos kan utöka 

förståelsen för elevens beteende även om dess effekt på åtgärder upplevs ha olika stor 

betydelse. Om L1 har rätt gällande det faktum att resurshjälp i flera fall först tilldelas när en 

utredning har gjorts anser vi att syftet faller. Detta ska vara ett verktyg för elevens förståelse 

för det egna jaget och eventuell medicinering. Vår farhåga om detta är fallet är att pedagoger 

stressar föräldrar till utredning för att på så vis få hjälp i klassrummet. Detta i sin tur kan bidra 

till ett mer kategoriskt förhållningsätt till eleven vilket syftar till att åtgärda den problematik 

som upplevs ställa till det. Utvecklingen kan bidra till att verksamhetens påverkan hamnar i 

skymundan och att pedagogerna spekulerar för mycket kring diagnoser. Kadesjö (2009, s. 

154) som hävdar att diagnoser inte ska ses som en möjlighet till resurshjälp benämner istället 

en utredning som rättighet för förståelse. Medicinering som enligt Beckman L3 kan verka 

positivt på de beteendeproblem som eleven uppvisar är då ett resultat av en sådan utredning. 

Han hävdar även att deras förmåga till koncentration i de flesta fall märkbart förbättras efter 

ett sådant beslut. Enligt vår uppfattning måste syftet för en utredning identifieras. Det är inte 
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för varken skolan eller föräldrarnas skulle som en utredning eller medicinering aktualiseras 

utan för eleven.    
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9. Konklusion 

Intervjustudien har i enligt vår mening gett upphov till många värdefulla tankar och idéer. 

Även om dessa som nämnts tidigare inte kan ses som generella anser vi att en djupare 

förståelse för ADHD-problematik i klassrummet och pedagogiska metoder för detta har 

infunnit sig. Vilka perspektiv lärarnas arbetssätt har fallit under var betydligt svårare att reda 

ut. Vi kan urskilja ett kategoriskt- respektive relationellt perspektiv i vissa uttalanden. 

Övergripande finns inget utrymme för att dra slutsatser om deras förhållningsätt till eleverna. 

Vi ser trots detta att frågeställningen bidrog till en mängd intressant tankar kring metoder för 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I läroplanen har visserligen mål och riktlinjer för de 

olika årskurserna utformats. Samtidigt bör läraren ta hänsyn till ”den kompetensen ett barn 

kan utveckla snarare än den kompetensen som systemet ofta kräver att eleven måste utveckla” 

Atterström och Persson (2010, s. 48). De hävdar även att läraren måste vara medveten om sin 

definitionsmakt vilket blev extra synligt när två lärare erkände att elever med ADHD-

problematik tilldelades namn som ”problembarn”. Även om de är rörande överens om att 

individen ska stå i centrum för åtgärder bidrar sådana begrepp till en kategorisering av elever. 

Lärarna kan således ses som en informationskälla för att utforma verksamheten även om 

ingen av dem är helt fördomsfira. Trots detta kan läraren representera ett relationellt 

förhållningsätt om relationen präglas av acceptans och ömsesidig kommunikation enligt 

Atterström och Persson (2010, s 20).    

Samtidigt kan inte det kategoriska perspektivet förkastas i relation till elevers förutsättningar i 

skolan. Samtliga lärare ställer sig positiva till diagnostisering då det utökar förståelsen för 

uppvisad problematik. Vissa elever tycks även vara i behov av medicinering vilket också 

faller under det kategoriska perspektivet enligt Atterström och Persson (2010, s. 22). Så länge 

skolan ständigt strävar efter en anpassningsbar verksamhet kan de båda perspektiven 

presentera åtgärder för positiv förändring.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 – Brev till lärarna 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Blåsenhus och skriver just nu vårt 

examensarbete som handlar om bemötande av elever med ADHD i åk f-3. Vi undrar om vi 

skulle kunna få intervjua dig angående elever med koncentrationssvårigheter/ADHD.  Du 

kommer naturligtvis att vara anonym och väljer själv hur mycket du vill dela med dig. För att 

du ska få chans att förbereda dig kommer vi efter att du tackat ja till intervjun skicka 

intervjufrågorna till dig. Intervjun kommer om vi får tillåtelse av dig att ljudinspelas, om inte 

kommer vi endast att föra anteckningar. Du kan närsomhelst avbryta din medverkan under 

intervjun utan att känna att du behöver ange någon orsak. 

 

Vi skulle vara jättetacksamma om du kan höra av dig så fort som möjligt och vi hoppas att du 

vill vara med och medverka i vårt examensarbete. 

 

Om du har några funderingar kring intervjun får du gärna kontakta någon av oss. 

Telefonnumren hittar du längst ner på brevet. 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofie Bendegard och Renée Al Rahil 

 

Sofies telefonnr: xxxx xx xx xx 

Renées telefonnr: xxxx xx xx xx 
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11.2 Bilaga 2 – Intervjuguide  

Vi vill innan du läser intervjufrågorna klargöra att vi inte söker några ”rätt” eller ”fel” svar 

utan är bara intresserade av hur just du arbetar med elever med ADHD-diagnos eller elever 

med koncentrationssvårigheter. 

 

Lärarens yrkesbakgrund 

1. Hur många år har du arbetat i skolan? 

2. Vilka åldrar har du arbetat med 

3.  Hur ser din erfarenhet ut med arbete med elever med ADHD-diagnos? 

 

Lärarens synsätt på och arbetssätt med elever med koncentrationssvårigheter och 

ADHD-diagnos 

4. Vad innebär diagnosen för dig som lärare? 

5. Vad tror du diagnosen innebär för eleven själv och för övriga elever i klassen? 

6. Hur skulle du beskriva ett barn med ADHD och dess skolsituation? 

7. Vad anser du vara dessa barns styrkor och svagheter? 

8. I vilka situationer fungerar det bra respektive mindre bra? 

9. Påverkas ditt arbetstätt när det finns en/flera barn med ADHD i klassen? Hur? 

10. Vilka åtgärder vad det gäller miljön (placeringar, material osv) i klassrummet kan påverka 

eleven positivt enligt din mening? 

11. Vilka pedagogiska metoder fungerar enligt dig i arbetet med dessa barn och i vilka 

sammanhang? 

12. Vad anser du om vikten av struktur och ramar i arbetet med barn med ADHD? 

 

Diagnostisering, resurser och föräldrasamarbetet 

13. Anser du att diagnostisering av elever hjälper dem i en positiv riktning? På vilket sätt? 

14. Vilka resurser erbjuds på din skola för barn med ADHD? 

15. Ser arbetssättet annorlunda ut vad det gäller barn med diagnos kontra barn med ”enbart” 

koncentrationssvårigheter? 

16. Vilken roll har föräldrarna vad det gäller möjlighet till resurser och eventuell 

diagnostisering? 
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11.3 Bilaga 3 – Kriterier  för ADHD enligt DSM-IV 
 

Kriterier för ADHD (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet). 

Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM IV (MINI-D IV, 

2002): 

 

A. Antingen (1) eller (2): 

 

1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en 

grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Ouppmärksamhet 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 

aktiviteter. 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar verkar ofta inte 

lyssna på direkt tilltal 

c) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår 

instruktionerna) 

d) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

e) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet 

(t.ex. skolarbete eller läxor) 

f) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

g) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

h) är ofta glömsk i det dagliga livet 

 

2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex 

månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Hyperaktivitet 

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta 

kvar på sin plats en längre stund 

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 

situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av 

rastlöshet) 

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

f) pratar ofta överdrivet mycket 

 

Impulsivitet 

a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 

b) har ofta svårt att vänta på sin tur. 
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c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 

 

A) Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller 

ouppmärksamhet skall ha funnits före sju års ålder. 

B) Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 

områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 

C) Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, 

eller i arbete eller studier. 

D) Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 

utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte 

bättre av någon annan psykisk störning. 

 

Undergrupper 

 Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, (ADHD) i kombination. Både 

kriterium A1 och A2 har varit uppfyllda under de senaste sex månaderna.  

 Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen 

bristande uppmärksamhet. Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex 

månaderna, men inte kriterium A2. 

 Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen 

hyperaktivitet/impulsivitet. Kriterium A2 har varit uppfyllt under de senaste sex 

månaderna, men inte kriterium A1.  

 För personer (i synnerhet vuxna och ungdomar) med symtom som inte längre helt 

uppfyller kriterierna skall ”i partiell remission” också anges. 

 

 

 


