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Sammanfattning 

Denna studie belyser samt problematiserar elever med ADHD's perspektiv på skolan, den tar 

upp vad ADHD innebär och orsaken till ADHD. Den tar upp hur de olika underkategorierna 

beskrivs samt vad som kan vara problematiskt för elever med dessa svårigheter inom skolan. Den 

undersöker även föräldrar till barn med ADHD's perspektiv på deras barns skolsituation. Vi valde 

att göra två delstudier, den ena riktade sig till eleverna och den andra till föräldrarna. Vi 

intervjuade fyra stycken elever med ADHD och en förälder till varje barn. Vi utgick från 

intervjuguider som var uppbyggda från samma grundguide och vi har sedan kunnat urskilja 

huvudteman från eleverna med ADHD samt deras föräldrars intervjuresultat vilka är, vardagsmiljön, 

skolarbetet samt stödinsatserna inom skolan. På detta sätt kunde vi belysa svårigheterna ur både ett 

elev och föräldraperspektiv och sedan jämföra dessa. 

Studiens metod som är samtalsintervju skapar en grund för en kvalitativ forskningsstudie. Den 

tidigare forskning som används i studien är en avhandling som tar upp ADHD i skolan samt en 

avhandling som ger oss perspektiv på föräldrar till barn med ADHD's uppfattning om samt 

upplevelser av skolan.  
Studien riktar sig till tre specialpedagogiska perspektiv, det individuellt/medicinska perspektivet, det 

materiella/strukturella perspektivet och det socialkonstruktivistiska perspektivet samt lyfter även fram 

begreppen inkludering och integrering. Resultatet visar att eleverna med ADHD samt deras 

föräldrars upplevelser av skolsituationen är att det individuellt/medicinska perspektivet är det 

perspektiv som till största del syns, detta från deras beskrivningar av lärarnas förhållningssätt. Vi 

kan även se att en av elevernas lärare arbetar utifrån det materiella/strukturella samt det 

socialkonstruktivistiska perspektivet.  

Under diskussion problematiserar samt diskuterar vi elevernas och föräldrarnas upplevelser 

och utifrån dessa belyser vi de perspektiv vi kan urskilja i lärarnas arbetssätt samt gör jämförelser 

mellan eleverna och föräldrarnas resultat. Våra slutsatser av studien är att vi kan se att det behövs 

mer utbildning samt forskning kring elever med ADHD men även kunskaper om hur de 

perspektiv som grundar sig i lärarnas undervisningsmetoder har för verkan för elevernas 

skolsituation och identitetskapande.  

 

Nyckelord: ADHD, elever, föräldrar, skolan, specialpedagogiska perspektiv 
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Inledning 

När resultatet på den senaste Pisaundersökningen släpptes trappades diskussionen kring 

skolan upp. Den svenska skolans 15 åringar har aldrig haft så dåliga resultat inom matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse. Pisaundersökningen visar också att det är de lågpresterande 

eleverna samt pojkar som har sjunkit i statistik sedan den senaste undersökningen genomfördes 

år 2009 (skolverket, 2014). Efter att resultaten av Pisa undersökningen kom är de flesta 

politikerna överens om att något måste göras för att höja resultaten. Dock har enbart ett fåtal av 

alla de föreslagna åtgärderna handlat om att ge skolorna mer resurser för att hjälpa de elever som är 

i behov av särskilt stöd.  

Författarna till denna studie är två lärarstudenter som studerar vid Uppsala Universitet, vi har 

båda inriktningen förskola samt skolans tidigare år. Under våra år som studenter har vi genom 

den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kommit i kontakt med elever som är i behov av 

särskilt stöd. Många av dessa elever har haft diagnosen ADHD eller andra neuropsykiatriska 

diagnoser. Vi har sett både lärare och elever kämpa för att få undervisningssituationen att 

fungera. Några av de lärare vi har stött på ute i skolorna samt förskolorna uttrycker en frustration 

över att inte ha tillräckligt med resurser för att hjälpa sina barn och elever.  

Vi båda hade ett stort intresse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar redan innan vi 

började studera. Under utbildningens gång har intresset för barn och elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vuxit och vi har haft möjligheten att undersöka ämnet 

ett flertalet gånger vardera. 

Nu är vi intresserade att utforska ämnet ur ett elev - samt föräldraperspektiv. Detta med 

motiveringen att det finns säkert mycket som lärare, speciallärare och specialpedagoger kan 

berätta om elevernas vardag i skolan, dock anser vi att föräldrar och elever kan bidra med viktig 

information om hur deras upplevelser av skolan är. Vi tror nämligen att det är väldigt viktigt att 

uppmärksamma elevernas samt föräldrarnas perspektiv när man utformar specialpedagogiska 

insatser i skolan.  

Vi har valt att dela upp studien i två delar, inom båda dessa delar har vi valt att använda oss av 

metoden samtalsintervju. Den ena studien är baserat på elevintervjuer och den andra studien är 

baserade på de medverkande elevernas föräldrars intervjuer. De barn som deltar har alla en 

problematik inom ADHD området, tre av barnen har en ADHD diagnos och ett barn utreds 

fortfarande men föräldrar samt skolan misstänker starkt att han kommer få en ADHD diagnos. 

Ana Lazo Almgren har fokuserat på elevstudien och Sabina Carlsson har fokuserat på studien 

med föräldrarna. Analysdelarna har vi valt att skriva separat men att ha liknande teman inom 

dessa, vi har även valt att skriva analys, en sammanfattande analys samt diskussions och 

konklusion tillsammans.  
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Vi vill till slut tacka de deltagande barn och deras föräldrar för deras medverkan i vår studie 

samt våra familjer, vänner och sambo/man som varit ett stort stöd under vår tid som studenter 

och har fått stå ut med att anpassa sig mycket samt lämna plats åt studierna.  
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Bakgrund 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet visar tydliga krav på att varje 

elev har rätt till att undervisningen utformas efter deras behov. För att en elev med särskilda 

behov ska få möjlighet att nå de uppsatta kunskapsmålen och sina behov tillgodosedda krävs i 

många fall en individuell planering av undervisningen (Lgr11, 2011, s 18). 

 Diskussionen om att skapa en skola för alla har pågått länge, vi kan hitta spår av dessa 

diskussioner i våra läroplaner men även i olika konventioner. I Salamancadeklarationen samt 

FN:s standardregler hittar man formuleringar som syftar till att skolan ska utformas så att den 

tillgodoser alla elevers individuella behov. Dock är dessa konventioner endast avsedda som råd, 

det vill säga att de inte på något sätt är bindande. I de råd som finns skrivna framkommer inte 

hur det är tänkt att länderna ska jobba för att nå målet som beskrivs som en skola för alla 

(Lindstrand & Brodin, 2007, s 268; Salamancadeklarationen och Salamanca +10, 2006).  

Under 1990- talets mitt genomfördes ett projekt som kallades för HELIOS- projektet. Syfte 

med projektet var att undersöka olika sätt att integrera barn och ungdomar samt vuxna med 

funktionsnedsättningar i förskola, skola samt arbetslivet (Lindstrand & Brodin, 2007, s 264).  

Med utgångspunkt i detta projekt antog medlemsländerna inom EU en lagstiftning som skulle 

garanterar att alla medborgare hade rätten att delta i den reguljära skolundervisningen (Lindstrand 

& Brodin, 2007, s 264).  

När man diskuterar elevers svårigheter görs det utifrån den rådande samhällssynen, det är 

denna syn som färgar våra uppfattningar om eleven och dess svårigheter (Lindstrand & Brodin, 

2007, s 257). Ett exempel på detta är att i början av 1900 - talet ansågs det att de fattiga barn samt 

barn med fysiska handikapp var de som behövde mest stöd i skolan (Lindqvist, 2011, s 90).  

Om man ser på dagens samhälle så pratar vi i skolans värld om barn i behov av särskilt stöd. När 

lärare pratar om elever som befinner sig i behov av särskilt stöd innerfattar det en bred katetegori 

av elevers som alla har en sak gemensamt, de riskerar att av olika anledningar inte nå upp till de 

angivna målen som finns skrivna i i läroplanen samt kursplanerna (Lindstrand & Brodin, 2007, s 

259).  

ADHD 

ADHD är en förkortning av den engelska termen Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder 

som på svenska brukar översättas till hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning 

(Gillberg, 2005, s 17). ADHD-diagnosen innehåller tre olika områden, hyperaktivitet, impulsivitet 

samt uppmärksamhetsstörning, inom vilket område ett barn med ADHD har störts svårighet är 

individuellt. Många gånger så förekommer inte ADHD som enda diagnos utan många individer 

med ADHD kan även ha andra överlappande diagnoser inom det neuropsykiatriska området. Det 

är dock viktigt att komma ihåg att det är många olika bidragande faktorer som påverkar hur väl 

en individ fungerar i både hem- och skolmiljö (Kutcher & Attwood, 2010, s 17).  
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Inom diagnosen ADHD ryms som ovan nämnt tre huvudområden, hyperaktivitet, impulsivitet 

och uppmärksamhetsstörning, Vilka delar som ingår i den enskilda individens diagnos skiftar men i 

regel så har alla med en ADHD diagnos svårt med att behålla uppmärksamheten vilket kan 

förklaras i att de har svårt att bibehålla fokuseringen samt koncentrationen (Kadesjö, Sverige, & 

Socialstyrelsen, 2002, s 18)  

  I Sverige använda två stycken olika diagnosmanualer för utredning av ADHD. Den mest 

använda är DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som är skriven av 

American Psychiatric Association år 1994 (vilket förkortas APA). Samt ICD-10 (International 

Classification of Diseases) som är skriven av World Health Organization år 1993 (vilket förkortas 

WHO) (Kadesjö mfl., 2002, s 25; Rønhovde & Nilsson, 2006, s 45,51).  

I December 2013 kom den nya diagnos manualen DSM V där det finns några signifikanta 

ändringar. Bland annat har åldersgränsen som funnits för uppkomsten av svårigheterna ändrats. I 

den förra manualen stod det att svårigheterna skulle ha uppkommit senast före 7 års ålder, en 

gräns som nu har ändrat till 12 år (”Nya gränser för ADHD i DSM-5 | Attention Lund”, 2013).  

En annan märkbar ändring är att det nu krävs färre kriterier för att en vuxen ska kunna få 

diagnosen än förr. Det har även tidigare varit nödvändigt att ha svårigheter inom två social arenor 

som exempel hem och skola samt att svårigheterna skapat ett funktionshinder inom båda. Detta 

har nu ändrats så att det endast behöver vara ett funktionshinder på en av de sociala arenorna 

(”Nya gränser för ADHD i DSM-5 | Attention Lund”, 2013).  

De olika kategorier av ADHD som idag stått som undergrupper blir definierade som aktuella 

kategorier. Så ADHD med enbart uppmärksamhetsstörning, ADHD med enbart hyperaktivitet, samt även 

ADHD av kombinerad typ kommer att finnas kvar. Dock så tillkommer ytterligare en grupp som 

benämns ADHD med restriktiv ouppmärksamhet. Även svårighetsgraden ska numera fastställas enligt 

den nya manualen, svårigheterna kan ha svårighetsgrad milda, moderata eller svåra (”Nya gränser 

för ADHD i DSM-5 | Attention Lund”, 2013).   

När en individ diagnostiseras med ADHD med enbart uppmärksamhetsstörning som även kallas 

ADD (Attention Deficit Disorder) innebär det att individen ofta uppfattas som dagdrömmande, 

passiv, oföretagsam och att det ofta innebär att individen har inåtvända svårigheter. Dessa 

individer har många gånger inlärningsproblem och skolsvårigheter samt även föräldrar eller 

familjemedlemmar med liknade problematik. Det sker ofta en isolering från kamratrelationer och 

det är vanligt att kamrater tröttnar eller blir ointresserade då dessa individer många gånger inte 

bjuder in till umgänge. Något som i regel alla med ADHD har svårt med och även denna typ av 

ADHD är att individen har bristande exekutiva funktioner och i och med detta en oförmåga att 

automatisera dessa och ett nedsatt arbetsminne. (Kadesjö m.fl., 2002, s,33; Gillberg, 2005, s, 20).  

Exekutiva funktioner är ett samlingsnamn som används för en rad olika funktioner som styrs av 

hjärnans främre del, frontalloben, de exekutiva funktionerna fungerar som samordnare för olika 

typer av information. Exempel på exekutiva funktioner är förmågan att planera, förmågan att 

hejda sina (oönskade) handlingar samt förmågan till att kunna anpassa sig efter situation och 

http://sv.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
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tillfälle (Kadesjö m.fl., 2002, s,73,74; Rønhovde & Nilsson, 2006, s 129,130,131,132; Kutscher & 

Attwood, 2010, s, 52) 

ADHD med enbart hyperaktivitet, innebär att man är motorisk eller verbalt överaktivitet. Uttryck 

som "är alltid på språng", " kan aldrig sluta prata", " kan inte sitta still", " har myror i benen" är 

vanliga när folk beskriver barn med en hyperaktivitet. Ofta handlar det om en svårighet att 

anpassa aktivitetsnivån i kroppen och i talet, individen kan då uppfattas som om det inte bryr sig 

när eller om man ber de vara stilla eller sluta prata. Denna svårighet att anpassa sin aktivitetsnivå 

kan många gånger innebära att individen blir passiv och underaktiva i vissa situationer (Kadesjö 

m.fl., 2002, s 21).  

ADHD av kombinerad typ innebär att man har svårigheter både inom uppmärksamhet och 

hyperaktivitet, dessa individer har även problematik med att reglera sin impulskontroll. Även de 

individer som har främst svårigheter inom hyperaktivitet har svårt att styra sina impulser. När 

man har svårt med sin impulskontroll innebär det att individen har en oförmåga att styra och 

hantera sitt agerande, vilket innebär att de ofta inte tänker efter innan de handlar och att de inte 

kan förutspå konsekvenserna av sina handlingar. Detta kan göra att individen många gånger 

hamnar i situationer som kan skapa konflikter eller kan vara rent av farliga för den, men det kan 

även betyda att de har väldigt många idéer och förslag på ”beställning”. Med impulsivitet menas det 

även att individen har en brist att kunna hålla inne med sina handlingar eller uttryck, att den är lite 

för snabb med sina reaktioner, handlingar och inte inväntar sin tur i dialoger eller aktiviteter. 

Många av individerna upplevs som självcentrerade och egoistiska och de hamnar många gånger i 

konflikt med andra och kan bli offer för mobbning (Kadesjö m.fl., 2002, s 19).  

ADHD med restriktiv ouppmärksamhet är den nyaste gruppen som beskrivs i den senaste 

diagnosmanualen DSM V och enligt vad som står att läsa i den så innebär detta att individen 

uppvisar en kraftig ouppmärksamhet. Det betyder att den uppfyller diagnoskriterierna för 

uppmärksamhetsstörning, samtidigt måste individen uppfyller två av kriterierna inom 

hyperaktivitet (”Nya gränser för ADHD i DSM-5 | Attention Lund”, 2013). 

Orsaken till ADHD 

Det är till stor del som ADHD orsakas av ärftliga faktorer, i upp till 40-70 % av fallen finns 

dessa symtom hos en förälder eller en nära släkting. (Gillberg, 2005, s 121).  

Det tyder på i 1 fall av 3 att ADHD hos ett barn beror på hjärnskadliga faktorer, dessa 

hjärnskador sker ofta under fosterstadiet. Det finns en mängd faktorer som kan medföra skador 

på hjärnan och nervsystemet som senare kan visa sig i form av ADHD. Dessa faktorer beskrivs 

ofta som att "optimaliteten är reducerad", vilket innebär att graviditeten påverkats av olika 

faktorer som minskat möjligheten till en felfri graviditet och kan öka att barnet påverkas av 

neurologiska och psykologiska konsekvenser. Faktorer av dessa slag är bland annat förekomst av 

kraftiga infektioner, medicinering, alkoholkonsumtion, rökning, högt blodtryck (Gillberg, 2005, s 

123).  
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ADHD i skolan 

Velasquez (2012) pratar om fyra olika områden som läraren måste jobba med för att få 

undervisningen för elever med ADHD att fungera. Det första som hon anser bör göras är att 

skapa rutiner och en tydlig struktur, att helt enkelt göra vardagen förutsägbar. Sedan är det viktigt 

att se över elevens placering i klassrummet eller skapa individuella anpassningar som undervisning i en 

liten grupp, detta för att underlätta för eleven.  Ett tredje område som hon går in på är samarbetet 

med hemmet. Hon menar att läraren bör arbete för att ha ett välfungerande samarbete mellan 

hem och skolan med regelbundna möten. Det sista området som bör ses över enligt henne är 

lärarens inställning till elevens diagnos. Hon menar att ett negativt bemötande från läraren inte får 

förekomma och att läraren bör ha en förståelse för elevernas svårigheter (Velasquez,2012, s 31). 

Vi börjar med att titta närmare på hyperaktivitet som i diagnosmanualen beskrivs på följande 

sätt att barn med ADHD och hyperaktivitet inom skolan: 

 "har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller så kan de inte sitta still 

 lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta 
kvar på sin plats en längre stund 

 springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen 
(hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

 har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

  verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

  pratar ofta överdrivet mycket och hur det kan visa sig i skolan" (Velasquez, 2012, s 21). 

Detta kan man specificera på följande sätt, en elev som är hyperaktiv har stora svårigheter 

med att reglera sin aktivitetsnivå. Vilket kan visa sig på många olika sätt, några elever är hyperaktivt 

verbala och uppfattar inte att den stör resten av klassen. En del elever kan ha svårt att sitta still vid 

genomgångar eller när de ska arbeta. Dessa elever kanske exempel går på toaletten ofta, inte för 

att de behöver det utan för att de har ett behov av att röra sig. En elev som har svårt att reglera 

sin aktivitetsnivå kan även ha svårt att reglera tempot när den löser en uppgift. Det kan uppfattas 

som att eleven stressar igenom uppgiften vilket oftast leder till att eleven gör många slarvfel. Men 

det kan även ses åt andra hållet, en elev som i ena stunden har varit väldigt aktiv kan senare bli 

helt passiv. Äldre elever är inte alltid lika motoriskt hyperaktiva som de yngre eleverna kan vara. De 

äldre eleverna kan snarare uppfattas som rastlösa. De sitt er kvar på stolen men har ständigt något 

som de håller på med, gungar på stolen, tuggar på pennor eller trummar med fingrarna på bänken 

(Kadesjö, 2008, ss 35–36) (Kadesjö, 2008, s 34,36;Rønhovde & Nilsson, 2006, s 70;Abrahamsson, 

2010, s 46;Kutscher & Attwood, 2010, s 50). 

Om vi sedan tittar närmare på impulsivitet så säger diagnosmanualen följande, att barn med 

ADHD och impulsivitet inom skolan: 

 "kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 

 har ofta svårt att vänta på sin tur 

 avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar)" 
(Velasquez, 2012, s 21). 
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Detta kan tes sig på detta sätt i skolan, en elev som är impulsiv hinner inte tänka innan den 

handlar, det kan uppfattas som om att allting händer på en och samma gång och som iakttagande 

vuxen hinner du många gånger inte reagera på vad som kommer att hända innan det redan har 

hänt. Elever med svårigheter att hantera sina impulser lever oftast här och nu och framtiden är 

något som de inte riktigt kan förutspå eller relaterat till. Det menas att vägen från tanke till handling 

är väldigt kort och det då inte finns något utrymme för reflektion över vilka konsekvenser som 

kan uppstå (Rønhovde & Nilsson, 2006, ss 70–72;Kadesjö, 2008, s 30). 

Impulsiva elever får oftast höra att de handlar fel, utan att veta varför de har gjort fel. Frågor 

från lärare som exempel, ”hur tänkte du nu? ”, blir överflödiga då eleven inte vet varför de 

handlade på detta sätt. Impulsiva elever med ADHD kan inte alltid omvandla sina handlingar i ord 

(Kadesjö, 2008, s 31). 

Det impulsiva beteendet visar sig  på många olika sätt, i inlärningssituationer kan eleven slänga 

ur sig svaret på en fråga utan att först räcka upp handen och vänta på sin tur. Det kan vara väldigt 

påfrestande inom läsinlärningen för en impulsiv elev, läsning kräver tålamod och mycket 

kraftansträngning för att få ihop alla ljuden till ett ord. Många elever med problem att hantera 

sina impulser gissar sig många gånger till orden utifrån sina egna associationer och nöjer sig 

mestadels  med ungefärliga lösningar. Det kan då vara problematiskt att konstruera ihop orden till 

meningar för att sedan kunna skapa sig en förståelse för vad det är eleven har läst, detta är ett 

problem som oftast kvarstår när eleven kommer upp i högre årskurser (Kadesjö, 2008, s 32). 

Det sättet som eleven hanterar sina känslor på kan vara impulsivt, du som betraktare kan 

uppleva att eleven inte riktigt har kontroll över sina känslor. Man skulle kunna säga att dessa 

elever inte har något mellanläge i sina känsloyttringar, de kan antingen bli väldigt glada och 

uppspelta eller helt förtvivlade för sådant som de vuxna runtom kan uppleva som obetydliga 

småsaker. Äldre elever kan uppleva det som väldigt påfrestande att inte känna att de har kontroll 

över sina egna känslor. Kamrater som vill eleven illa lär sig att använda dessa elevers svagheter 

för att framkalla stora känsloyttringar som kan försätta eleven i svåra situationer (Kadesjö, 2008, s 

33). 

Sedan har vi den biten som oftast innebär mest svårigheter för eleverna, nämligen 

uppmärksamheten, om vi tittar närmare på vad diagnos manualen säger hittar vi följande, att 

ouppmärksamma elever med ADHD inom skolan:  

 "är ofta ouppmärksamma på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 
aktiviteter. 

 har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

 verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

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

 har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

 undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet 
(t.ex. skolarbete eller läxor) 
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 tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, 
pennor, böcker eller verktyg) 

 är ofta lättdistraherad av yttre stimuli är ofta glömsk i det dagliga livet" (Velasquez, 2012, 
s 21). 

Detta skulle kunna förklaras på följande sätt, att koncentrera sig är något som vi tar för givet 

och är något vi gör utan att tänka oss för. Dock innebär koncentration mycket mer än så, det 

krävs att vi riktar vår koncentration på den givna uppgiften och sedan bibehåller fokuseringen på 

uppgiften för att kunna slutföra den. Detta är något nästan alla elever med ADHD har svårt med, 

dock i olika grader (Rønhovde & Nilsson, 2006, s 72,73). 

Elever med uppmärksamhetsstörning har svårt att hålla kvar fokusen på den angivna 

uppgiften, de har svårt att se helheten vilket menas med att de har svårt att se den röda tråden i 

uppgiften och fastnar många gånger i detaljer. Något som gör det lättare för eleverna att bibehålla 

uppmärksamheten är intresset för uppgiften, tycker eleven att det är något intressant så kan den 

motiveras att hålla koncentrationen uppe (Rønhovde & Nilsson, 2006, ss 72–74; Kadesjö, 2008, ss 

26–29). 

Det kan vara svårt för elever med en uppmärksamhetsstörning att komma igång med en uppgift, 

men det kan flyta på bra när de väl kommit igång. Dock kan ett avbrott innebära att eleven inte 

kan hitta ytterligare motivation till koncentration. Yttre stimuli kan vara väldigt påfrestande för en 

elev som kämpar med att hålla koncentrationen uppe. Många elever med ADHD har svårt att 

sortera sinnesintryck och tar in alla intryck utan att kunna sortera bort något, vilket gör att en 

klasskamrats trummande på bordet, lysrörets flimrande eller tickandet från klockan kan 

upplevandes som påfrestande. Att upprätthålla uppmärksamheten samtidigt som man försöker 

hantera all intryck kan vara energikrävande för många elever (Kadesjö, 2008, s 27).  
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Tidigare forskning   

Vi har valt att titta på två olika forskningsavhandlingar som berör ämnet ADHD, den ena är 

en studie som lyfter fram ADHD inom skolan den andra studien uppmärksammar föräldrars 

perspektiv av att ha ett barn med ADHD i skolan.  

ADHD i skolan: 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att "studera hur ADHD-diagnosen förstås och 

hanteras inom ramen för skolans konkreta verksamhet i en särskild undervisningsgrupp och vad 

det innebär för elevernas identitet" (Velasquez, 2012, s 15).  

Velasquez har valt att observera hur de studerade praktikerna relaterar till kategorier som 

funktionshinder, etnicitet, genus och klass. Med hjälp av studien vill hon ge perspektiv på hur 

dessa kategorier samspelar med varandra för att skapa en mening och även betydelse för lärarna 

och elevernas handlingar. Hon har valt att särskilt belysa kategorierna funktionshinder och genus 

och studera maskulina och feminina tolkningar inom händelser (Velasquez, 2012, s 16). 

Fältmaterialet består av fältanteckningar samt videoinspelningar inom undervisningssituationer samt 

vid fritidsaktiviteter. Det etnografiska materialet består även av loggböcker, elevakter, och andra 

dokument som samlats in inom studien. Det har även skett samtal med elever, lärare, föräldrar 

samt rektorer under fältstudiens gång. Fältanteckningarna genomfördes kontinuerligt redan från 

dag ett (Velasquez, 2012, s 71).  

Författaren anordnade ett antal grupper som hon studerade under olika terminers gång. 

Grupp 1 som hon valde att i huvudsak använda sig av i sin studie bestod av låg och 

mellanstadieelever mellan 9 - 12 år och det fanns 3 kvinnliga vuxna, klassläraren, en 

specialpedagog och en elevassistent. Eleverna i den särskilda undervisningsgruppen läste ämnena 

svenska, matematik och engelska inom gruppen, resterande ämnen lästes utöver den särskilda 

gruppen. Den särskilda gruppen var avskild från skolans övriga verksamhet och fungerade som 

en egen grupp (Velasquez, 2012, s 69). 

Hon har valt att dela in sin avhandling i olika kapitel och det kapitel som vi valt ut till vår 

studie är AD/HD i specialundervisningens praktik, som belyser frågor som: 

 "Hur konstrueras den problematiska eleven med AD/HD i interaktion mellan läraren 
och eleven i den studerade gruppen?" 

 "Vilken betydelse har normativitet och motstånd för denna konstruktion?" samt  

 "Hur påverkar dessa förhållanden elevens egen identitet?" (Velasquez, 2012, s 86).  

De åtgärder som formulerats för elever med ADHD förutom vad gäller medicin är 

verksamma inom den särskilda gruppen hon observerat, det menas med undervisning i små 

grupper, anpassad undervisning inom kärnämnena, korta arbetspass, täta pauser samt en 

strukturerad vardag. Detta framkom under ett samtal hon hade med en lärare under ett tillfälle 

som hon observerade den särskilda undervisningsgruppen (Velasquez, 2012, s 87).  
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Hon uppmärksammade en negativ effekt med korta arbetspass som lärarna anmärkte vilken 

var att elever inte hängde med i övergångarna mellan och inom arbetspassen vilket skapade 

problem för lärarna som deltog inom studien, detta hänvisade lärarna till elevernas svårighet att 

påbörja och avsluta aktiviteter (Velasquez, 2012, s 88).  

Velasquez tar med hänvisning till Hjörne (2006) att diagnosen ofta medför att eleven med 

ADHD plockas ut från den ordinarie klassundervisningen och placeras i särskilda 

undervisningsgrupper vilka ska medverka till att inkludera dem inom undervisningen. Detta är 

dock något som bidrar till en exkludering av eleverna istället för inkludering (Velasquez, 2012, s 

88).  

Hon nämner även återigen med hänvisning till Hjörne (2006) att lärarna anammar ett 

medicinskt och kompensatorisk perspektiv när de arrangerar undervisningens praktik utan att tänka på 

dess konsekvenser (Velasquez, 2012, s 88).  

Författaren tar även upp att elever med ADHD många gånger förstår de sociala reglerna 

mycket väl, men att problemet är att följa dem. Hon nämner att vissa sociala sammanhang blir 

mer problematiska då elever med ADHD inte följer de sociala regler, som i klassrummet eller på 

skolgården. Detta gör att åtgärderna måste innefatta andra barn/vuxna och inte enbart den 

enskilda eleven med ADHD och detta på ett anpassat sätt beroende på situation. Hon benämner 

att det då är viktigt att ge eleven med ADHD strategier som den kan ta till i problematiska sociala 

relationer (Velasquez, 2012, s 89). 

 Hon talar om miljöns och gruppens utformning samt lärarens attityd till eleven med ADHD som 

påverkande faktorer över hur eleven fungerar och beter sig. Enligt henne så påverkas eleven av 

lärarens förhållningssätt till om läraren anser att elevens svårigheter är biologiskt eller psykosocialt 

betingat. Hon möter lärare som har inställningen att problemet är befäst hos eleven och att det är 

utifrån ett medicinskt perspektiv som lärarna ser elevernas skolsituation (Velasquez, 2012, s 105,106).  

Lärarna påpekar att det är viktigt att göra eleverna medvetna om deras funktionshinder och att 

det är viktigt att upplysa dem om hur detta påverkar dem. Velasquez menar att lärarnas 

förhållningssätt till eleverna med ADHD påverkar elevernas sätt att se på sig själva, vilket bidrar 

till att eleverna skapar en negativ självbild (Velasquez, 2012, s 111).  

Både lärare och elever inom studien ser mediciner som något som eleven måste ha för att 

kunna fungera "normalt". Detta menar Velasquez gör att eleverna förknippar medicineringen till 

en del av deras identitetskapande (Velasquez, 2012, s 113).  

Förutom beteende och medicinska åtgärder så tar även Velasquez upp lärarnas sätt att hantera 

sin undervisningspraktik, vilket blir en del av konstruerandet av den problematiska eleven med 

ADHD. Hon talar om traditionella lärar och elev- positioneringen där läraren är auktoritär och 

eleven ses som den som ska ta in kunskapen från läraren. Vilket menas med att det är hos eleven 

det brister ifall den inte lär sig det som den ska. Men hon tar även upp den typ av lärandesituation 

där eleven är delaktig i sitt eget lärande och att det skapas inom en social praktik där läraren är 

medskapare till elevens lärande och utveckling (Velasquez, 2012, s 117).  
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Föräldrar till barn med ADHD i skolan:  

Isaksson, Lindqvist samt Bergström har genomfört en studie om föräldrars och elevers 

upplevelser om de specialresurser som erbjuds i den svenska skolan till elever i behov av särskilt 

stöd.  

Syftet med själva studien var att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd och deras 

föräldrar upplevde de specialresurser som skolan erbjuder.  Deras forskningsfrågor var: 

 "Vilken är den viktigaste frågan när det kommer till vilket stöd som ges till elever i behov 

av särskilt stöd? 

 Hur hanterar och upplever, elever och föräldrar dessa åtgärder?" (Isaksson, Lindqvist, & 

Bergström, 2010, s 3) 

Den metod som författarna använde sig av var intervjuer med både elever och föräldrar, i 

undersökningen var det åtta stycken elever och deras föräldrar som deltog. Eleverna gick i 

årskursen 7-9 med svårigheter inom ADHD samt dyslexi, undersökningen gjordes i en stad i 

norra Sverige (Isaksson m.fl., 2010, s 3).  

Resultatet visade att elevers och föräldrars största bekymmer i frågan om stödåtgärder i skolan 

var den kamp som de kände att de behövde utkämpa för att få elevens svårigheter erkända av 

skolan samt att de behövde arbeta hårt för att eleverna skulle inkluderas i den ordinarie 

undervisningen. Detta var något som även författarna identifierade som kärnan i studien 

(Isaksson m.fl., 2010, s 5). 

Föräldrarna upplevde att det var svårt att få rätt typ av stöd för sina barn i skolan, de upplevde 

det som problematiskt att få till insatser som innebar att eleverna fick stöd inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Föräldrarna beskrev det som att de upplevde att lärarna saknade 

kunskap om elevernas svårigheter, vilket bidrog till att de inte hade kompetensen hur de skulle 

utforma undervisningen efter varje individs speciella behov. Föräldrarna upplevde det som att alla 

elever med samma diagnoser klumpades ihop och att lärarna inte lyckades lyfta varje enskild 

individ (Isaksson m.fl., 2010, s 5).  

Föräldrarna ansåg att de var tvungna att kämpa för att få sin röst hörd i frågan om extra 

resurser för sina barn och att de senare har sökt stöd i en medicinsk diagnos som förklaring för 

elevernas skolsvårigheter. Många gånger har de även kommit med förslag till vad de anser som 

lämpliga stödinsatser för sina barn och deras svårigheter, föräldrarna upplevde dock att skolan 

oftast erbjuder lösningar som exkluderar eleverna från den ordinarie undervisningen genom att de 

behöver lämna sin grupp för att delta i undervisning i mindre grupper eller enskilt med 

speciallärare. Lösningar som många gånger innebär att eleverna missar väsentlig information som 

ges i den ordinarie klassen och som eleverna senare måste ta till sig med hjälp av kamrater eller 

efter skoltid. (Isaksson m.fl., 2010, s 5). 

Några av föräldrarna berättade även att skolpersonalen ifrågasatte elevernas diagnoser med 

motivationen att eleven kunde åtgärda detta genom att vara mer disciplinerad, detta synsätt från 
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lärares sida ansåg föräldrarna försvårade samarbetet mellan hem och skola (Isaksson m.fl., 2010, 

s,6).                      

Ett par föräldrarna upplevde det dock som att resurserna kring eleverna blev fler efter att de 

fått sin diagnos på papper (Isaksson m.fl., 2010, s 6).  

En del av dem ställde sig skeptiska till lärarnas kompetens kring elevernas diagnoser även om 

det i skolan uttrycktes att lärarna hade kompetens kring elevernas svårigheter tyckte föräldrarna 

att detta var något som kunde ifrågasättas. Några av de deltagande föräldrarna tyckte att det var 

frustrerande att de alltid själva fick komma med lösningar till sina barns skolsvårigheter då lärarna 

och skolan oftast inte kom med lämpliga lösningar (Isaksson m.fl., 2010, s 7). 

Många av eleverna var nöjda med att få undervisning i en mindre grupp då de upplevde 

klassrummet som stökigt, de blev störda av och störde själva sina kamrater. Därmed ansågs det 

som positivt att få möjligheten att kunna få arbeta i en mindre grupp. Dock fanns det även saker 

som ansågs vara negativa med undervisningen i den lilla gruppen. En av de intervjuade eleverna 

berättade att läraren anpassade undervisningen efter den andra eleven i gruppen, problemet var 

att denna elev låg på en mycket lägre nivå än han själv, detta bidrog till att eleven kände att han 

inte blev utmanad på rätt nivå utan spenderade den timmen med att repetera sådant som han 

redan kunde (Isaksson m.fl., 2010, s 7,8).  

Detta var något som föräldrarna kritiserade med motivationen att lärarna borde kunna anpassa 

undervisningen efter varje enskild individs behov. Föräldrarna menade att detta bidrog till att 

deras barn inte nåde upp till de angivna målen för att kunna få ett godkänt betyg i ämnena. 

Föräldrarna efterlyste även tydliga signaler till att deras barn riskerade att inte uppnå målen, något 

som de inte tyckte att de fått. Föräldrarna menade på att om de fick veta att deras barn riskerade 

att inte uppnå målen, kunde de hjälpa sina barn genom att jobba med dem hemma. Många av 

eleverna hade fått reda på att de riskerade att inte uppnå målen i åk 8 då de fått sina första betyg.   

(Isaksson m.fl., 2010, s 8). 

Även om ett par elever hade reagerat negativt när de fått sin diagnos så upplevde föräldrarna 

samt resterande av eleverna det som positivt att få en diagnos. Anledningen till att det upplevdes 

som positivt var att de ansåg att det bidrog till ökade resurser. En av föräldrarna berättade att en 

lärare hade uttryckt det som att det var tur att eleven hade en diagnos för då var det lättare att 

kräva åtgärder (Isaksson m.fl., 2010, s 8).  

De elever som hade diagnosen dyslexi hade även speciella rättigheter i skolan, som längre tid 

vid provtillfällen, dator som hjälpmedel samt speciell utformade läromedel (Isaksson m.fl., 2010, 

s 8,9).  
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Teoretiska perspektiv 

Specialpedagogik är ett av de begrepp som används när man talar om specialinsatser i skolan 

för de elever som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagogiken bygger på teorier inom olika 

områden som pedagogik, psykologi, sociologi och medicin. Forskare anser att specialpedagogiken 

ska ses som en del av den vanliga pedagogiken samt borde vara en grundläggande kunskap som 

alla lärare bör ha (Lindstrand & Brodin, 2007, s 260).  

Specialpedagogiken kan delas in i två områden, forskning kring den specialpedagogiska 

verksamheten och genomförandet av specialanpassad undervisning för de elever som anses vara i 

behov av särskilt stöd (Lindstrand & Brodin, 2007, s 261).  

 När man talar om specialpedagogiken brukar man utgå ifrån tre olika perspektiv för att 

förklara elevernas svårigheter, dessa perspektiv är det individuella/medicinska perspektivet, det 

materiella/strukturella perspektivet samt det socialkonstruktivistiska perspektivet (Lindstrand & Brodin, 

2007, s 261). 

Det individuella/medicinska perspektivet 

Detta perspektiv brukar även benämnas som det kompensatoriska perspektivet och går ut på att 

lösningar på elevens svårigheter sker inom det medicinska och psykologiska området, det genom 

att sätta diagnoser som förklarar elevens skolsvårigheter. Detta gör att skolans insatser har till 

avsikt att normalisera eleven (Isaksson, 2009, s 32); Lindstrand and Brodin, 2007, s. 261, 262,263).  

Detta perspektiv kan både vara positivt och negativt för eleven, om elevens svårigheter kan 

förklaras genom medicinska orsaker kan det leda till att eleven bemöts med betydligt mer förståelse 

(Isaksson, 2009, s 32,33).  

Negativa konsekvenser av att se elevens svårigheter enbart som en medicinsk diagnos är att 

elevens skolmiljö förblir den samma, det eftersom orsaken till elevens svårigheter anses vara 

orsakade av medicinska konsekvenser så görs inga anpassningar i studiemiljön för att främja 

elevens lärande vilket leder till att ansvaret läggs på individen (Isaksson, 2009, s 33).   

När man enbart ser elevens svårigheter som medicinskt orsakade letar man inte andra 

förklaringar till elevernas svårigheter i skolmiljön. Detta bidrar att man missar sociala faktorer 

som kan vara stora orsaker till elevers svårigheter, något som är väldigt vanligt för de elever som 

får en ADHD diagnos samt en Dyslexi diagnos (Isaksson, 2009, s 34). 

Sammanfattningsvis för detta perspektiv kan man säga att fokusen för att förklara individens 

skolsvårigheter läggs på eleven. Forskning inom specialpedagogiska områden visar att detta är ett 

vanligt perspektiv att använda även om man mer och mer börjar skifta fokus till ett mer 

socialkonstruktivistiskt perspektiv (Isaksson, 2009, s 34,35). 

Det strukturella/ materiella perspektivet 

Det som karakteriserar detta perspektiv är att skolans traditionella och svårförenliga struktur 

ses som oförmögen att hantera mångfalden av behov som finns i dagens skola (Isaksson, 2009, s 
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38). Inom detta perspektiv ser man samhället som den största orsaken till elevernas 

skolsvårigheter, då det är samhället som har satt ramarna för hur skolundervisningen ska 

utformas, vilket resulterar i dåligt anpassade undervisningsmiljöer för elever i behov av särskilt stöd 

(Isaksson, 2009, s 35).  

Man ser specialpedagogiken och elevernas svårigheter som resultat av bristande organisatoriska 

anpassningar (Isaksson, 2009, s 37). Detta perspektiv kan även kallas för det kritiska perspektivet då 

man ställer sig kritisk till utbildningssystemet och specialpedagogikens roll i skolan (Isaksson, 

2009, s 36).  

Lösningar inom detta perspektiv syftar till att förändra utformningen av skolans organisation för 

att på så sätt kunna få en inkluderande och tillgänglig skola för alla elever (Isaksson, 2009, s 35,36).  

Det som är en nackdel med detta perspektiv är att alla elevernas svårigheter ses som ett direkt 

resultat av skolan och samhällets bristande organisation. Detta gör att elevers svårigheter 

förväntas försvinna när organisationen har förändrats (Isaksson, 2009, s 38).  

Det som dock kan ses som positivt är att den bidrar med en modell för att förstå skolans roll i 

skapandet av elevernas svårigheter. Dock så bidrar inte detta perspektiv med några faktiska 

lösningar över hur man på bästa sätt ska anpassa skolans miljö till elevernas olika behov 

(Isaksson, 2009, s 38).  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet 

Det man kan säga om detta perspektiv är att det precis som det förra ser samhället och 

organisationen som den främsta orsaken till elevernas svårigheter. Dock så fokuserar detta 

perspektiv på förhandlingarna mellan aktörerna och det kulturella föreställningar som finns kring 

svårigheterna (Isaksson, 2009, s 40). 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet bygger på teorin om att den sociala verkligheten och de 

sociala fenomenen är konstruerade. Denna konstruering sker mellan olika individer för att göra världen 

begriplig. Ett sätt att göra världen begriplig är att kategorisera och det behöver inte vara objekt man 

kategoriserar (Isaksson, 2009, s 39).  

Inom detta perspektiv ser man på elevens svårigheter som kopplade till det sociala 

sammanhanget, det vill säga att det är utifrån den social kontext som elevens svårigheter förstås och 

tilldelas mening i skolan (Isaksson, 2009, s 39).   

Man kan förklara det som så att det är i samspel med andra i en ”fördelning” om de sociala 

rollerna, självbild och identitet som elevens svårigheter får sin innebörd (Isaksson, 2009, s 39).  

Uppfattningar om vad som är normalt samt avvikande är färgat av det samhället vi lever, det 

vill säga de normer, värden och kulturella synsätt som för tillfället råder i samhället. Detta innebär 

att elevernas svårigheter kan förstås på olika under olika perioder samt i olika kulturer (Isaksson, 

2009, s 39).  

Ett annat perspektiv som ryms inom det socialkonstruktivistiska perspektivet är det rationella 

perspektivet. inom det rationella perspektivet betonar man samspelet mellan individen och 
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samhället, detta gör att man ser individens svårigheter som en social konstruktion (Isaksson, 2009, s 

39,40).  

Det finns dock en fara med detta perspektiv, när man kategoriserar elever så tillskriver man 

eleven en identitet, det kan bli en självuppfylld profetia då eleven gör allt för att leva upp till den 

förväntade identiteten. Även nedvärderande och stigmatiserande attityder från omgivningen 

spelar stor roll för hur eleven reagerar på den givna kategoriseringen (Isaksson, 2009, s 39).       

Integrering/inkludering  

Själva tanken med integrering kom redan under 1960-talet, det var under denna period som man 

började se kritiskt på olika särlösningar för de individer som av samhället sågs som avvikande 

(Isaksson, 2009, s 14).  

Begreppet integrering kom ungefär samtidigt som man började tala om en skola som skulle vara 

till för alla, därmed skulle man kunna se begreppet integrering som en väg att uppnå samhällets mål 

som är en skola för alla (Isaksson, 2009, s 14,15). 

Under 1990- talet kom begreppet inkludering, det började användas som en ersättning för 

begreppet integrering som man ansåg hade en negativ klang (Isaksson, 2009, s 17).  

Man försökte skilja begreppen åt vilket man gjorde genom att förklara att integrering handlade 

om individen medan inkludering handlade om hela gruppen. Man skulle kunna förklara det så att 

inkludering innebär att man anpassar helheten det vill säga skolan till elevernas individuella behov. 

Medan integrering innebär att eleverna anpassas till en skola som inte är anpassad för att möta alla 

elevers individuella behov. Även begrepp som segregerande integrering samt inkluderande integrering kan 

användas för att förklara skillnad. Med segregerande integrering menar att eleven är med i gruppen 

men att specialresurserna utesluter eleven från gruppen. Med inkluderande integrering menar man att 

eleven inte utesluts från gruppen utan specialresurserna genomförs inom den ordinarie 

undervisningen (Isaksson, 2009, s 17).   

När man talar om inkludering så menar man att eleven ska delta i klassrummet och att 

undervisningen ska ske inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det ska läggas stor vikt på 

den sociala gemenskapen och samvaro. Detta ställer stora krav på den ordinarie klassläraren då 

denna måste anpassa sin undervisning för att den ska främja alla elever och inte enbart de som 

ryms inom normen (Isaksson, 2009, s 18).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om elever som har diagnosen ADHD samt deras 

föräldrars upplevelse av skolan. 

 

Frågeställningar: 
1. Vad har elever med ADHD och deras föräldrar för upplevelser av skolans 

vardagsmiljö? 

2. Vad har elever med ADHD och deras föräldrar för upplevelser av elevernas 

skolarbete? 

3. Vad har elever med ADHD och deras föräldrar för upplevelser av skolans 

stödinsatser? 
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Metod 

Metoden till denna studie är utvald med avsikten att få en subjektiv bild av eleverna med ADHD 

samt deras föräldrars upplevelser av elevernas skolsituation.  

Datainsamlingsmetod  

Vi har inom dessa två delstudier valt att använda oss av metoden samtals intervjuer. Vi har för 

avsikt att göra en kvalitativ forskningsstudie och inrikta oss på att ta reda på hur de som deltar 

inom studien upplever sin omvärld (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s 253).  

Samtalsintervjuer är något som Esaiasson m.fl. (2012) beskriver som en metod som kan skapa 

möjligheter att få ta del av oväntade svar och att intervjuaren kan följa upp de svar som 

framkommer under intervjun. Vidare beskrivs samtalsintervju som en metod vilken kan skapa 

möjligheter att få en subjektiv bild av informantens perspektiv på det fenomen som intervjuaren 

valt att belysa. Under intervjuer är det viktigt att inte ha frågor som är slutna, utan öppna frågor 

som är kopplat till det aktuella fenomenet. Med öppna frågor får du ett resonemang med 

informanten och kan få en tydligare bild av dess upplevelser och erfarenheter som är kopplade till 

ämnet. Frågorna som du som intervjuare väljer bör behandla de teman eller det fenomen du valt 

att undersöka detta med en öppenhet som bidrar till att informanten känner att den får säga sitt 

om de frågor du som intervjuare ställer (Esaiasson m.fl., 2012, s 254).  

Det behövs förberedelser innan en samtalsintervju kan ske, bland annat behöver den som ska 

intervjua gå igenom sin egen förförståelse för ämnet som är relevant. Detta innebär att intervjuaren 

går igenom tidigare forskning av fenomenet samt ser över hur fenomenet blir vinklat utifrån det 

perspektiv som intervjuaren valt för sin studie. Förförståelse menas även med vilka egna tidigare 

erfarenheter denna har kring ämnet. Inom denna studie har vi valt att använda oss av olika 

tematiska områden med underteman. Detta för att intervjun ska få en tydlig struktur och att dessa 

teman samt underteman ska kunna skapa en trygghet hos både den som intervjuar men även hos 

den som blir intervjuad. Detta skapar även goda möjligheter att gå tillbaka till temat och dess 

undertema om intervjuaren märker att informanten svävar ut alltför mycket i sina svar (Esaiasson 

m.fl., 2012, s 254).  

Urval  

De deltagande informanterna inom dessa två delstudier är 4 barn med ADHD från 

förskoleklass till årskurs 4 samt en förälder till varje barn. De barn som deltar intervjuas utifrån 

deras förutsättningar samt på en anpassad nivå för att få deras upplevelse av att gå i skolan och ha 

ADHD. Föräldrarnas intervjuer kommer vara utformade efter barnens intervjuguide och rikta sig 

till hur de tror att deras barn upplever sin vardag inom skolan. Urvalet är baserat på att få flera 

individers upplevelser och erfarenheter så det kan ske en jämförelse dem emellan, vi har valt att 

inrikta oss på de lägre åldrarna i skolan för att kunna se dem som en gemensam grupp. 

Föräldrarna är redan inom samma grupp då de är föräldrar till barn med ADHD.  
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Genomförande 

Intervjuerna som kommer ske är baserade på olika teman med underliggande underteman, dessa 

är utformade så att informanterna samt intervjuaren ska kunna följa en mall och en röd tråd 

genom hela intervjun samt att kunna gå tillbaka till temat eller undertemat ifall någon av de 

deltagande i intervjun kommer på in på ett sidospår. Dessa teman kommer vara utformade efter 

målgrupp och ha karaktären av att starta med en uppvärmande del för att sedan belysa fenomenet 

som valts ut för studien (Esaiasson m.fl., 2012, s 265).  

Dessa teman kommer vara utformade så att det finns möjlighet till uppföljningsfrågor på ett 

svar från informanten. Samtidigt så behöver informanten få utrymme att tillägga något om den 

anser kunna bidra med eller vilja förklara något som tillhör fenomenet som inte intervjuaren tänkt 

på (Esaiasson m.fl., 2012, s 265). 

Inom intervjuer med barn är det av stor vikt att trygga barnet och ett bra sätt för det är att 

använda sig av social triangulering, detta innebär att i mötet med en ny person använda sig av en 

trygg person för att bygga upp och etablera den nya relationen. Inom våra intervjuer med barn så 

kommer vi be att föräldern närvara som ett stöd för att barnet ska känna sig tryggt samt att 

föräldern ska kunna användas som länk vid missuppfattningar eller vid behov av vidare förklaring 

för barnet på dess nivå (Øvreeide, 2010, s 85). 

Intervjuerna kommer ske på en trygg plats för barnen och föräldrarna och om möjligt 

kommer dessa ske i samband med varandra. Vi kommer fråga dem om de vill att intervjuerna ska 

ske i deras hem eller på någon lugn allmän plats, detta kommer säkerligen variera beroende på 

individ. Vi kommer försöka ha så få yttre faktorer som möjligt som kan påverka intervjuns utfall. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att vi som intervjuare ska kunna koncentrera oss på mötet 

med informanterna och få med så mycket information som möjligt. Den tid som kommer vara 

avsedd för intervjuerna kommer vara flexibel men med utrymme för informanten att kunna säga 

det som den önskar (Esaiasson m.fl., 2012, s 265). 

Databearbetning och analysmetod  

Bearbetning av insamlad data har skett genom att vi valt att grovtranskribera intervjuerna för att 

sedan välja ut delar ur intervjuerna som vi ansåg vara väsentliga för vår studie. Vi utgick från våra 

frågeställningar samt de svar vi fick i intervjuerna och utifrån detta valde vi tre huvudteman att 

belysa, vardagsmiljön inom skolan, skolarbetet samt stödinsatser. Inom dessa teman har vi skapat 

underteman som vi kunde urskilja när vi gick igenom alla respondenternas intervjusvar.  

När vi sedan analyserade svaren så använde vi oss av de teoretiska analysbegreppen 

individualistiskt/medicinskt perspektiv, materiellt/strukturellt perspektiv, socialkonstruktivistiskt perspektiv 

samt inkludering/integrering. Vi försökte koppla respondenternas svar till dessa perspektiv för att 

kunna se vilket/vilka perspektiv som var dominerande inom elevernas respektive föräldrarnas 

uppfattning inom varje undertema.  



23 

 

Vi har även valt att göra en jämförande analys mellan föräldrarnas respektive elevernas 

intervjusvar där vi använder oss av de olika perspektiv som vi kunnat urskilja i respondenternas 

svar. Detta för att kunna se vilka likheter samt olikheter som framkom i respektive svar. Vi har 

även valt att göra en jämförande diskussion i diskussionskapitlet.  

Etiska aspekter  

Inför dessa två delstudier behöver vi som forskar ta hänsyn till de fyra etiska områden som en 

forskare behöver ha tänkt igenom innan den genomför sin studie. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa fyra krav har alla 

ett antal regler som en forskare bör beakta i sin studie ur etiska synvinklar.  

Informationskravet innebär att den eller de som kommer att delta inom studien har rätten att få 

ta del av studiens syfte och vad denne/deras medverkan kommer att innebära för studien och för 

dem själva. Informanterna som kommer att delta inom dessa två delstudier kommer att vara 

informerade inom alla steg i processen och få en konkret förklaring av vad deras deltagande 

kommer innebära för studien. De barn som deltar kommer vi informera i en enklare form än de 

föräldrar som deltar, föräldrarna kommer även de få en bredare förklaring om vad deras eget 

samt deras barns deltagande inom studien kommer att innebära. Vi kommer även informera de 

deltagande barnen och dess föräldrar att de inte är förbundna med att genomföra denna studie 

och kan avsluta sitt deltagande när de själva vill. Vi kommer betona att det är ett frivilligt 

deltagande och att de när som helst kan kliva ur studien om de så önskar (Vetenskapsra  det, 2002, 

s 7).  

Samtyckeskravet innebär att den eller de som deltar själva har rätten att bestämma i vilken grad 

de vill medverka inom studien, om de vill vara synliga eller om de vill vara anonyma, samt i vilken 

grad de vill lämna ut information om dem själva. Inom denna studie har vi valt att anonymisera 

alla som deltar och ge dem fiktiva namn. Vi kommer att delge dem att vi önskar använda deras 

ålder, vilket kön de har samt fråga föräldrarna vilken diagnos deras barn har (Vetenskapsra  det, 

2002, s 7).  

  Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska ta ha i åtanke att i största möjliga mån skydda 

informanternas personuppgifter och information som kan vara utelämnande för deltagarna. Vi 

har valt att inte redogöra information om informanterna som kan skada eller lämna ut 

informanterna. Vi vill ta hänsyn till deras identitet och skydda denna och därför väljer vi att inte 

redogöra all information som vi tillkännages (Vetenskapsra  det, 2002, s 7).  

Nyttjandekravet innebär att den data som samlas in endast får användas inom forskningssyfte, 

och det t.ex. inom slutna semiarier på universitet. Informanterna är informerade och medveten 

om vad deras medverkan kommer innebära inom studien samt hur resultatet kommer redovisas 

(Vetenskapsra  det, 2002, s 7).  
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Reflektion över metod  

Vi har valt att ha separata reflektioner av de två olika studiernas metod, dels för att få bådas 

subjektiva upplevelser av intervju som metod samt att metoden skiljer sig i hur den utformas till 

respektive vuxna och barn.  

Reflektion över intervju med föräldrar till barn med ADHD 

Intervjuerna av föräldrarna behövde arrangeras så de var lagda innan deras barns intervjuer för 

att inte föräldrarnas intervjuer skulle färgas av deras barns svar då vi använde oss av föräldrarna 

som stöd under barnintervjuerna. Med den tydliga intervjuguide med teman, underteman och där 

jag hade möjlighet att gå tillbaka samt följa upp med följdfrågor gav mig en röd tråd som var lätt 

att följa genom alla intervjuerna. Det svåra var att hitta tid och plats för att genomföra 

intervjuerna samt att det behövts läggas undan mycket tid till transkriberingen samt 

kartläggningen av intervjuerna.  

Reflektion över intervju med elever med ADHD 
Alla intervjuer med barnen genomfördes hemma hos dem med en förälder närvarande då det 

bedömdes vara lämpligast för barnet. De flesta av barnen kände den intervjuande personen (det 

vill säga mig) sen innan vilket bidrog till att samtalen blev mer avslappnande.  

Intervjuerna bandades med tillstånd av både barnet och föräldern, detta för att så korrekt som 

möjligt kunna återge barnens svar. 

Att jobba utifrån en intervjuguide var väldigt bra då vi kunde dela upp intervjuerna med 

barnen i korta avsnitt. Efter några minuter in i den första intervjun märkte jag att barnets 

koncentration började svikta. Därmed bestämde jag snabbt att göra små avbrott på ungefär 5 

minuter mellan varje tema i intervjuguiden. Efter pauserna så tog jag mig några minuter att 

upprepa sista frågan och upprepa det barnet sagt innan vi gick vidare.   

Trots att intervjun blev något upphakad så fungerade det väldigt bra. Mestadels tror jag det 

berodde på att barnen kände sig trygga i sin egen hemmiljö samt närvaron av en förälder. 
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Resultat och Analys  

Inom analyserna av de båda studierna har vi valt att utgå från forskningsfrågorna vilka är, vad 

har elever med ADHD och deras föräldrar för upplevelser av skolans vardagsmiljö? Vad har elever med ADHD 

och deras föräldrar för upplevelser av elevernas skolarbete? Vad har elever med ADHD och deras föräldrar för 

upplevelser av skolans stödinsatser?  Utifrån dessa frågeställningar har vi kunnat urskilja tre huvudteman 

vilka är, vardagsmiljö, skolarbetet samt stödinsatser, vi har även kunnat hitta underteman till dessa och 

använt oss av dem för att få en tydlig struktur på våra analyser. 

Intervjuer av föräldrar till barn med ADHD 

Vi har valt att skriva ut de teoretiska perspektiv vi kunnat urskilja i lärarnas förhållningssätt av vad 

föräldrarnas resultat visar till eleverna med ADHD. Vi har även valt att väva samman resultat och 

analys då vi bedömt att detta skulle göra analysen mer begriplig.  

 

Föräldrarnas upplevelser av deras barns vardagsmiljö i skolan 

Trivsel 

Träffa kompisar och lära sig nya saker, hon får träffa andra människor. Idrotten, för då får hon göra 
av sig med sin energi (Jessica 7 års pappa).  

Alexander gillar främst att skriva, läsa och vara ute på raster. Det han brukar berätta för mig dagligen 
är att han trivs bäst att pyssla med de sakerna för han får vara ifred. (Alexander 6 års mamma) 

Han älskar att få jobba med sin Ipad, och de är väldigt flitiga på att använda den i undervisningen. 
Han tycker om att få skriva berättelser och det är något som de gör ofta på paddan. sedan tycker han 
om att få gå till biblioteket och hämta nya spännade böcker, sen har han svårt att läsa ut dem men han 
älskar det. Sedan är simningen något som han längtar till, och mer nu när han kan simma. (Viggo 9 års 
mamma) 

De deltagande föräldrarna till barn med ADHD visade alla på en tro på sina barn och att de 

upplevde att deras barn trivdes i skolans miljö. De flesta ansåg att deras barn trivdes i praktiska, 

estetiska aktiviteter och miljöer i skolan så som bild, idrott, gå till biblioteket. Alla barnen verkade 

trivas inom skolan och föräldrarna upplevde att deras barn kände sig inkluderade inom gruppen 

(Isaksson, 2009, s 17,18). 

Utomhusmiljön  

Jag vet att han helst inte är med så många barn samtidigt utan en eller två kompisar åt gången. Så jag 
tror att på de ställen där det inte är så många barn. Han brukar säga att det är jobbigt när det är många 
barn för då blir det bara fel (Viggo 9 års mamma) 

Sen vet jag att rasterna kan vara påfrestande, och även om han tycker om dem så tycker han även att 
det är jobbigt då det händer mycket på rasten, det blir många konflikter. (Viggo 9 års mamma) 

Ofta så är det vid platserna han gillar att vara på som det händer konflikter så jag får nog svara vid 
gungorna och klätterställningen här med. (Det är en väldigt liten skolgård med få lekplatssaker) 
(Alexander 6 års mamma).  
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Tror inte det. Inte vad jag vet. Det är nog inte så högljut. Det är i så fall om man skulle vara i ett rum 
med många. Är han ute så trivs han. Då är han med sina vänner och struntar i allting annat. Han hör 
inte när klockan ringer in [...] Han trivs om han bara får vara ute. Han är överallt och ändå ingenstans 
(Albin 11 års mamma) . 

Där det är lugnare  (Jessica 7 års pappa).  

Alla barnens föräldrar uppmärksammade att deras barn trivdes med lugnare och mer stilla 

aktiviteter på rasterna. Vi kan se att föräldrarna inte upplevde att skolans strukturella utformning 

främjade deras barns utevistelse på rasterna. De antydde att deras barn eftersökte lugna platser 

där det inte var så många barn. Detta kan man se utifrån ett strukturellt/materiellt perspektiv där den 

svårförändliga organisationen skapar svårigheter för elever i behov av särskilt stöd (Isaksson, 

2009, s 38) 

Inomhusmiljön 

Han vill vara i klassrummet för där får man hjälp säger han. Vet att han tycker det är jobbigt att sitta i 
grupprum med en eller flera kompisar för då blir det så mycket prat. I klassrummet är det mer ordning 
tycker han (Viggos 9 års mamma).  

I stora klassrummet är ju värst (Albin 11 års mamma). 

Alexander gillar inte att stå i kö till matsalen, att jobba i klassrummet med alla barn, att vara på platser 
där det är mycket barn och vuxna samtidigt. Den främsta anledningen är att det stressar honom och 
påverkar honom negativt vilket bidrar till ett utagerande beteende (Alexander 6 års mamma).  

I små arbetsrum där Alexander får jobba enskilt eller med hjälp av en fröken eller ett fåtal kamrater, 
där arbetar han helst och bäst. I stora klassrummet där alla barn är samlade vill han helst inte arbeta i 
då han lätt tappar fokus på det han sysslar med om andra omkring gör andra olika saker (Alexander 6 
års mamma).  

Hon vill hellre vara i liten grupp, hon tycker det är jobbigt att vara i stor grupp (Jessica 7 års pappa).  

Hon lyssnar inte, svårt att sitta still och koncentrera sig. Jag tror att hennes lärare upplever henne som 
stökig och inte vill lyssna. De kanske tycker att hon är jobbig stör de andra när de arbetar (Jessica 7 års 
pappa).   

Den tydliga skillnaden mellan en inkluderande anpassad undervisning för hela gruppen och en 

integrerad individanpassad undervisning för det enskilda barnet kan vi se då Viggos mamma ansåg 

att lärarna arbetade för att Viggo skulle delta i klassrummet inom den ordinarie undervisning, 

vilket hon upplevde att Viggo trivdes bäst med. Alla andra föräldrarna upplevde att deras barn 

trivdes bäst i en liten grupp eller i ett separat klassrum, vilket visar på att lärarna har integrerat 

eleverna inom miljön inomhus med särskilda lösningar som är en vanlig lösning inom det 

individuella/medicinska perspektivet (Isaksson, 2009, s, 18,34).  

Beroende på hur läraren väljer att se på elevens svårighet kan en elev bli bemött från ett 

individualistiskt/medicinskt perspektiv vilket innebär att mans ser barnets svårigheter som befästa i 

barnen, att det är dem som är svårigheten. Detta kan ses i att Jessicas pappa trodde att hennes 

lärare ibland upplevde henne som stökig och som störande för de andra eleverna då hon har svårt 

att sitta still och lyssna och inte störa andra men även till det Alexanders mamma trodde att 

Alexanders utagerande bidrog till att han och hans lärares relationer var ansträngda (Isaksson, 

2009, s 33).  
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Relationer till lärare 

Jag tror att hennes lärare upplever henne som stökig och inte vill lyssna. De kanske tycker att hon är 
jobbig stör de andra när de arbetar (Jessica 7 års pappa). 

Då Alexander har lätt att bli stressad om han är omringad av mycket folk eller om saker inte går på 
hans sätt så kan han slå, riva och knuffa andra barn. Han brukar skrika i skolans korridorer, han har 
slagit fröknar i magen etc. Detta har ibland bidragit till att relationer till både lärare och kamrater har 
varit svåra att hantera, hos alla tre parterna  (Alexander 6 års mamma). 

När det gäller lärare så har ha en underbara lärare som verkligen anstränger sig till hundra för att förstå 
honom. Sen kan det bli fel med de lärare på skolan som inte förstår honom lika bra. Då kan de ha 
svårt att förstå vad han menar, eller så förstår de inte vilka svårigheter han har och hur de ska hantera 
han. Så när det gäller lärare så kan det vara olika. Jag tror nämligen det handlar om vilken förståelse 
läraren har för hans svårigheter och vilken inställning de har till hans svårigheter (Viggo 9 års 
mamma).  

Nä, med de flesta lärare går det bra. Han har fått en ny lärare hon förstår inte lika bra. Men hans 
tidigare  lärare var mycket bättre på det (Albin 11 års mamma).  

Albin och Viggos lärare verkar ha en helhetssyn på dem och anpassa sig själva och sitt 

bemötande gentemot dem för att skapa en förståelse för dem. Dessa lärare använder sig av flera 

perspektiv som exempel det strukturella/materiella perspektivet och det socialkonstruktivistiska 

perspektivet i sitt bemötande av Albin och Viggo. Med det menas att lärarna ser miljön och 

relationer till lärare och andra elever som en del som kan främja eller hämma elevernas 

inlärningssvårigheter (Isaksson, 2009, s 38).   

Vi kan se en skillnad mellan Albin och Viggos relationer till sin/sina lärare och Alexanders, 

hans mamma upplevde att han hade svårt med relationerna till sina lärare där Alexanders 

utagerande och lärarnas bemötande blir en svårlöst situation med ett individuellt/medicinskt 

perspektiv på att problemet ligger hos Alexander. Vilket kan ses till att lärarna inte försöker hitta 

lösningar på Alexanders svårigheter genom att förändra miljön och bemötandet gentemot 

Alexander utan kräver att det är Alexander som ska anpassa sig till normen (Isaksson, 2009, s 33) 

Relationer till klasskamrater  

Då Alexander har lätt att bli stressad om han är omringad av mycket folk eller om saker inte går på 
hans sätt så kan han slå, riva och knuffa andra barn. Han brukar skrika i skolans korridorer, han har 
slagit fröknar i magen etc. Detta har ibland bidragit till att relationer till både lärare och kamrater har 
varit svåra att hantera, hos alla tre parterna  (Alexander 6 års mamma). 

Ja i relationen till kompisar, så blir det ju mycket missförstånd, då han inte alltid fullt ut förstår det de 
menar. Eller att han själv inte kan förmedla fullt ut vad det är han menar. Och då blir det mycket 
konflikter för honom (Viggo 9 års mamma).  

Ingenting, han är en bra kamrat (Albin 11 års mamma). 

Hon har svårt med det sociala, svårt att få kompisar. (Jessica 7 års pappa) 

Om man väljer att se Alexanders situation med kamrater ur ett strukturellt/materiellt perspektiv så 

kan man förstå att skolans struktur inte är anpassad efter de behoven som Alexander har vilket 

leder till att miljön blir ett hinder för Alexander i sin sociala utveckling tillsammans med kamrater 

(Isaksson, 2009, s 35). 
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Vi kan se i att föräldrarna upplevde att barnens kamratrelationer ansågs som en tillgång för 

deras trivsel men att det kunde vara problematiskt om det uppkom missförstånd och konflikter 

med dessa Vi kan se att föräldrarna upplevde att deras barn kände sig som en del inom skolan, 

dock att miljön inte var utformad efter exempel Alexanders behov av lugn och att det påverkade 

hans relationer till andra elever på ett negativt sätt. Här kan vi se att den sociala miljön i skolan 

inte är anpassad efter dessa elevers behov, vilket tyder på att skolan utgår endast från ett 

strukturellt/materiellt perspektiv.  Lärarna har lyckats integrera dessa elever inom kamratrelationer men 

inte inkluderat dem efter vad deras behov behöver (Isaksson, 2009, s 38,17).  

 

Föräldrarnas upplevelser av deras barns skolarbete 

Speciella knep 

Han får gå ut från klassrummet när han behöver. När han känner sig redo får han komma tillbaka 
(Albin 11 års mamma).  

Inte som han själv är medveten om, men han gör oftast som de andra gör alltså imiterar andras 
beteende när han känner sig osäker på hur han ska agera i en viss situation. Jag vet att han räcker upp 
handen när han inte kan för att få hjälp, eller så frågar han kompisarna som sitter vid samma bord. 
Men han har ett stort behov att få bekräftat att det blivit rätt så kan lätt bli att han blir sittandes (Viggo 
9 års mamma). 

Försöker vara som alla andra är (Jessica 7 års pappa). 

Alexander brukar ta det lugn och vilar mycket när han jobbar, på det sättet klarar han av det han 
arbetar med även om det brukar ta mycket längre tid än vad andra barn gör (Alexander 6 års mamma).  

Utifrån ett rationellt perspektiv som ingår inom det socialkonstruktivistiskt perspektivet kan man se att 

Albins lärare har ett tillåtande bemötande till att Albin får gå iväg när han behöver vilket kan ses 

till att elevens svårigheter är en del av en social konstruktion (Isaksson, 2009, s 39).  

Ämnen  

Svenska där han måste skriva och läsa väldigt mycket. Matte kan även vara jobbigt. Svenskan är det 
han verkligen hatar i och med Dyslexi ... har fått hjälp men tycker fortfarande att det är jobbigt (Albin 
11 års mamma).  

Matematik, då måste hon anstränga sig, och det tycker hon inte om det ska gå så fort som möjligt. 
Svenska. Hon tycker det är jobbigt att läsa högt inför klassen (Jessica 7 års pappa). 

De han tycker minst om, skulle väl vara sådant som han har svårt med, som till exempel matematiken. 
Där har han stor svårigheter och det är ett ämne som är en källa för frustration för hans del. Sedan har 
vi svenskadelen där det handlar om att skriva och läsa och förstå. Han älskar att läsa men det är nog 
något som fortfarande är svårt då mycket handlar om att förstå sådant som är skrivet mellan raderna, 
något som är svårt för honom då han är så bokstavlig i sina tolkningar av språket. Sedan tar 
avkodningen mycket energi, vilket gör att förståelsen ibland blir lidande. Men han har börjat lära sig 
att fråga när han inte förstår. Något som har varit otroligt svårt för honom att göra (Viggo 9 års 
mamma). 

Han tycker om de flesta ämnena i skolan, han har alltid varit nyfiken och tycker om att lära sig nya 
saker. Dock tror jag att idrotten är ett av favoriterna då han får utlopp för sin energi. Men No och så 
tror jag också är sådana ämnen som han tycker om då det handlar om att lära sig hur saker funkar i 
naturen och i världen. Han är otroligt intresserad av att lära sig hur världen fungerar (Viggo 9 års 
mamma). 
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Jag tror han tycker om NO, SO och bild. För han är väldigt smart. När de gjort de där tester på han 
har det visat att han är överintelligent. Så sådan ämnen kan vara väldigt intressant för honom. (Albin 
11 års mamma) 

De har inte ämnen på riktigt i förskoleklassen men han gillar att läsa, skriva och räkna (gärna på 
engelska) då han gillar att få utmaningar. (Alexanders 6 års mamma) 

Bild, för hon har det som specialintresse. (Jessica 7 års pappa) 

De flesta av föräldrarna upplevde att deras barn tyckte om praktiska och estetiska ämnen och 

alla föräldrarna var överrens om att teoretiska ämnen som svenska, matematik var som är ämnen 

kräver lite mer av deras barn och det var de ämnen de upplevde att barnen tyckte mindre om eller 

inte alls tyckte om. Barnens lärare verkar inte anpassa sin undervisning utifrån dessa barn med 

ADHD's behov inom kärnämnesundervisningen. Om de hade sett att miljön kunde inkludera 

dessa barn skulle de utifrån ett strukturell/materiellt perspektiv ha anpassat miljön och strukturen på 

undervisningen efter alla elevernas behov (Isaksson, 2009, s 37). 

Start av aktiviteter 

Där får läraren påminna. han har själv inte hittat någon strategi som är bra, utan det är läraren som får 
påminna om vad som var uppgiften (Albin 11 års mamma). 

Oftast får han hjälp att komma igång av klassens resurs, då brukar det förklara vad han ska göra igen 
och visa på ett papper. Det blir lätt att han blir sittandes och inte kommer igång om han inte förstår. 
sen kan han ibland även ta hjälp av kompisar för att börja (Viggo 9 års mamma). 

Oftast måste dom tjata på henne för att hon ska börja. Hon gör massor med annat som hon inte ska 
göra. lyssnar inte på läraren utan pratar med sin bordskompis (Jessica 7 års pappa).  

Alexander vill ha kontroll med det han ska göra och hur han ska göra något så han tänker efter mycket 
och tar det lugnt när han ska börja arbeta med något, så han känner sig nöjd och har en plan med det 
han ska göra (Alexander 6 års mamma).  

Svårigheten att komma igång med en uppgift beror ofta på hur läraren arrangerat 

undervisningen. Ser läraren elevens svårighet ur ett strukturellt/materiellt perspektiv så möter läraren 

eleven med stöd av undervisningsmetoder och miljöarrangemang som främjar elevens förmåga 

till att koncentrera sig. Det verkar dock som om de flesta av föräldrarna upplevde det som om 

det var problematiskt. Hur barnen startade sina uppgifter handlade hos alla föräldrarna om att 

lärarna fick uppmana dem vid flertalet tillfällen att komma igång, och att Viggos mamma 

berättade att Viggo fick hjälp av klassens resurs och klasskamrater för att komma igång med 

skolarbetet. Johan beskrev Jessicas starter som om hon många gånger inte lyssnade och att 

hennes lärare fick tjata på henne. Alexanders mamma nämnde att Alexander behövde ha kontroll 

på hur han skulle gå tillväga för att börja med en uppgift och tog det i lugn takt. Föräldrarna 

upplever att lärarna arbetar med elevernas svårighet att starta en aktivitet från ett 

individuellt/medicinskt perspektiv vilket menas med att problemet ligger hos den individuella eleven 

(Isaksson, 2009, s 34).  

Avslut av aktiviteter 

Avsluta brukar inte vara några problem då han gärna vill bli klar med sina uppgifter, annars så brukar 
han gå på något som heter studiestöd där han gör klart sådant som han inte hinner med på 
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lektionerna. Där kan han även få lite extra hjälp med sådant han inte förstår fullt ut ( Detta var något 
som var till för alla eleverna i klassen) (Viggo 9 års mamma). 

Jag vet inte riktigt hur de gör i skolan. Vi använder timstocken, vi sätter ett avslut. En tid då hon ska 
vara klar med sin uppgift (Jessica 7 års pappa). 

Tror nog att det är samma där, att läraren får hjälpa honom (Albin 11 års mamma). 

Vuxna får ofta påminna Alexander avsluta det han arbetar med. Antingen är han så fokuserad och 
glömmer bort nästa skolaktivitet, eller så tänker han på annat som är omkring honom vilket gör att 
han glömmer bort att avsluta det han gör för tillfället (Alexande 6 års mamma). 

Det skiljer sig i hur välstrukturerade de olika barnens lärare verkar vara, Alexander och Albins 

lärare verkar se till att problemet med att avsluta en uppgift satt hos barnen medans vi kan se att 

Viggos lärare har hittat strategier tillsammans med Viggo för att han ska kunna avsluta eller ta 

upp sina uppgifter vid ett senare tillfälle. Vi ser vi återigen skillnaden mellan det 

individuellt/medicinska perspektivet och det strukturella/materiella perspektivet , där Alexander och Albin 

får en individanpassad resurs och att Viggos lärare utgår från resurser som finns för alla elever 

inom klassen (Isaksson, 2009, s 35). 

Arbete  

Alexander arbetar bäst på egen hand men kan ofta vilja arbeta med en eller ett fåtal kompisar, för att 
känna sig lugn i det han arbetar med och kan behålla fokus på vad som ska göras (Alexander 6 års 
mamma). 

Jag skulle vilja säga att han arbetar effektivare när han arbetar med en kompis, för då får han hjälp att 
komma vidare. Jag tror att om han arbetar mycket själv blir det lättare att han fastnar på uppgifter eller 
att han sitter länge och väntar på att läraren ska säga att det han gjort är rätt innan han kan gå vidare 
(Viggo 9 års mamma). 

På egen hand, annars har hon svårt att koncentrera sig (Jessica 7 års pappa). 

Det funkar bäst att han är ensam. Det har funkat med grupp också men det är bäst ensam (Albin 11 
års mamma). 

Viggos och Alexanders mammor verkar se fördelen i att Viggo och Alexander arbetar med 

andra, likväl det som det socialkonstruktivistiska perspektivet belyser att kunskapen skapas i en social 

kontext och därför är det viktigt att utforma miljön så att sociala interaktion uppmuntras mellan 

eleverna (Isaksson, 2009, s 39).  

Föräldrarnas upplevelser av skolans stödinsatser  

Lärarens stöd 

Alexander får förberedande instruktioner i form av samtal med en fröken innan skolan börjar där de 
pratar om vad som kommer hända under dagen. Han har även en ”skrivbok” där fröknarna skriver 
saker som har hänt eller kommer att hända under morgondagen, som vi föräldrar tar med hem varje 
dag så vi kan förbereda Alexander hemma (Alexander 6 års mamma). 

Läraren brukar gå igenom det de ska göra på tavlan, ibland använder hon sig av smartborden och visar 
med hjälp av videoklipp. Sedan skriver hon alltid upp de olika stegen på tavlan. Min son brukar säga 
att han skriver på papper ibland för att inte glömma.  Sedan brukar läraren och resursen gå runt och 
hjälpa eleverna att komma igång och förklara sådant som inte är helt klart (Viggo 9 års mamma). 
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Hon pratar högt med gruppen, skriver på tavlan. Funkar inge bra för Jessica hon behöver ha egna 
instruktioner, att någon förklara just för henne ( Jessica 7 års pappa). 

Jag vet inte hur han får instruktioner. Hon talar nog bara om och förklarar (Albin 11 år mamma). 

Det finns en tydlig skillnad mellan elevernas lärarstöd, Viggo till skillnad från de andra 

eleverna inkluderas inom undervisningen som är utformad så att alla elevers behov blir 

tillgodosedda. De andra eleverna kan man säga var integrerade i undervisningen, vilket innebär att 

eleverna anpassas till en skola som inte är anpassade efter deras behov (Isaksson, 2009. 17).  

Andra stöd 

Speciallärare som han kan gå hos, för svenskan och engelska när det handlar om att skriva.[…] Får ditt 
barn stöd av klasskamrater att klarar skolarbetet? Oj ja det får han. De har gått ut och berättat om hans 
svårigheter. Så de är väldigt förståande. Men så finns de som kan vara jobbiga. Det grundar sig nog i 
att deras förra lärare var väldigt öppen med att han hade svårigheter (Albin 11 års mamma). 

Lärare och en resurs i gruppen. Det går väll si sådär i stor grupp är det svårt men när hon är ensam 
med resursen går det bättre.(Jessica 7 års pappa).  

I klassrumet är det läraren och så även resursen, ibland så har de även en fritidspedagog som hjälper 
till. Sedan har han specialläraren som han jobbar med i de ämnen som han har svårt med. Det är dock 
utöver vanlig undervisning, och då går han ifrån eller så kommer hon till klassen. Jag vet att han inte 
tycker om att gå ifrån. Det grundar sig i att han tycker det är jobbigt att vara annorlunda och känner 
sig utpekad när han måste gå ifrån. [….]Får ditt barn stöd av klasskamrater att klarar skolarbetet? Ja, de 
jobbar mycket i grupper eller i par och det funkar bra. Han har också sagt att han tycker det är roligt 
att få jobba med en kompis för då kan man få hjälp (Viggo 9 års mamma). 

En specialpedagog är dagligen med Alexander och några andra barn i skolan som hjälper honom med 
hans arbetsuppgifter. Även flera andra lärare finns tillgängliga för Anton och resten av hans 
klasskamrater i deras skolarbeten (Alexander 6 års mamma). 

Inom det individuella/medicinska perspektivet kan vi se en typ av kompensation för att eleven inte 

passar in inom den ordinarie undervisningen i form av enskilda särlösningar för endast den 

individen. Vi kan här se en skillnad för de olika barnen, alla barnen förutom Viggo har en lösning 

i form av att de får individanpassad egen undervisning i den "lilla gruppen" eller med en egen 

lärare och ett par kamrater (Isaksson, 2009, s 33). 

Kognitiva hjälpmedel 

Dator, han är den enda som har det. Han har en Daisyspelare, vilket är ett uppläsningshjälpmedel. 
Hörselkåpor och skärm runt sin bänk. Och så har han en sån där gammal hederlig bänk så att han inte 
behöver gå iväg och hämta saker då allting ligger i hans bänk (Albin 11 års mamma). 

Ja, han har alltid haft en dator, ända sedan han började i skolan. Men nu när han började i tredje klass 
så arbetar de med Ipads och då har alla elever en varsin. Sedan har de hörselkåpor till alla elever så det 
bara är att ta ett par om man känner att man behöver det. Sedan så jobbar de mycket med röd, gul och 
grön tid. Röd tid betyder att man ska jobba tyst för sig själv och inte prata alls. Sedan har de gul tid då 
får de prata med kompisen bredvid, om man behöver hjälp men endast i en låg ljudnivå så att man 
inte stör de andra. Och grön tid har de när de jobbar med grupparbete eller när de ska diskutera saker 
(Viggo 9 års mamma).  

Ja de har hörselkåpor, men de är friviliga. Och så har hon dator, men den får hon bara använda 
tillsammans med resursen (Jessica 7 års pappa). 

Han använder sig av dator som finns tillgänglig i klassrummet, vilket han använder sig av dagligen för 
att underlätta hans lärande i skolan (Alexander 6 års mamma). 
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Till skillnad från Albin, Alexanders och Jessicas lärare har Viggos lärare arrangerat 

undervisningen utifrån ett materiellt/strukturellt perspektiv samt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Där hon anpassar hela miljön till Viggos särskilda behov som blir redskap för de andra eleverna 

med. Miljön och gruppen används för att inte peka ut Viggo utan för att inkludera honom inom 

den ordinarie undervisningen (Isaksson, 2009, s 17,39). 

Sociala stödinsatser 

Så länge det går som Alexander vill i olika lekar eller med skolarbeten eller liknande så fungerar det 
oftast bra i sociala situationer. Det är när något oväntat sker, som han inte är förberedd på som hans 
impuls och känsla av att inte ha kontroll ökar. Oftast så finns klassens specialpedagog tillgänglig, 
främst för Anton och ett annat barn, som kan hjälpa till att reda ut situationen (Alexander 6 års 
mamma). 

De sociala kan vara svårt då han missförstår så mycket och inte fullt ut kan förklara det han känner 
och tänker. Detta är ett område som inte funkar så bra. Hans lärare och resurs är duktiga på att hjälpa 
honom. De ger honom tid att lugna ner sig när han blir arg och frustrerad, de försöker få honom att 
se sin del i det hela. Och de ger honom strategier för hur han kan hantera konflikter. Till exempel så 
jobbar de med något som heter stoppljuset. Där han först ska stanna upp, alltså stoppa sig själv sen 
tänka på alternativ (kan jag göra på ett annat sätt)t och sen agera. De uppmuntrar honom att be en 
vuxen om hjälp om han känner att han inte kan hantera situationen själv. Och det är här det blir 
problem med den övriga personalen på skolan, då de tycker att han är stor nog att hantera situationen 
på egen hand. [….]Så kontentan av det hela blir att i klassen med sin lärare och resurs funkar de 
sociala relationerna ganska bra. Men på rasterna och fritidstiden funkar de inte alls, vilket är ett stort 
problem (Viggo 9 års mamma). 

Vid konflikt så får hon stöd utav lärarna, de hjälper till att lösa konflikten i den mån det finns personal 
ute. Det är oftast på raster det händer saker (Jessica 7 års pappa). 

Det beror på om han tagit sin medicin så kan han hantera det väldigt bra på egen hand. Men har han 
missat sin medicin så kan han inte riktigt hantera det. De gör inte så mycket utan han får gå ut från 
klassrummet för att lugna ner sig själv. Det är det bästa för honom. Hans fröken tar nog mer tag i den 
personen som har fått en smäll er så (Albin 11 års mamma). 

Vilka sociala stödinsatser deras barn hade innebar för alla att läraren eller någon annan vuxen 

gick in och stöttade ifall det blev konflikter eller tydliga missförstånd som barnen ej löst själva. 

Här ser vi återigen en skillnad på det individuellt/medicinska perspektivet och det socialkonstruktivistiska 

perspektivet. Albin, Alexanders och Jessicas lärare gav stöd utifrån elevens medicinska behov 

medans Viggos lärare jobbade genom att hela gruppen skulle ha samma redskap vid 

konflikthantering (Isaksson, 2009, s 32,33,39).  

Samarbete mellan hemmet och skolan 

Jag önskar att skolan skulle ägna mera tid åt att utbilda sin personal så att de har en större förståelse 
för elever som har olika diagnoser. Jag kan ibland uppleva att vissa i personalen har bristande 
kunskaper kring vad hans diagnoser innebär, och så kan jag ibland uppleva att andra hakar upp sig på 
hans diagnoser och svårigheter och inte ser den fina pojken som finns där bakom [....] I första klass 
hade min son en annan lärare som ansåg att det var sonen som skulle anpassa sig till hennes 
undervisningsmetoder, vilket inte alls fungerade och han hamnade efter väldigt mycket. Så det tycker 
jag att skolan ska ägna mindre tid åt, att försöka ändra på barnen/eleverna så att de passar 
undervisningen istället för att ändra undervisningen så den passar alla (Viggo 9 års mamma). 

Jag har sedan första dagen skapat en god relation med både rektorn, skolpsykologen, 
skolsjuksköterskan, de barn som går i klassen samt de lärare som går i hans klass. Det har bidragit till 
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två ”team möten” där vi (de personer som jag nämnde ovan i samma fråga) har pratat om Alexander 
skolsituation och svårigheter och jag känner mig bekväm och säker på hur det går för Alexander och 
vad som förväntas av skolan för att hjälpa honom på bästa sätt (Alexander 6 års mamma). 

Få in mer resurser, så barnen kan få extra stöd och hjälp i skolan. Och inte ha så stora barngrupper 
(Jessica 7 års pappa). 

Inte med tanke på att han går vanlig klass. Jag tycker att de gör så mycket de kan, han får stöd med det 
han behöver. Tycker inte att jag kan kräva mycket mer. Är nog väldigt nöjd med det han får (Albin 11 
års mamma). 

Även fast föräldrarna var relativt nöjda med samarbetet så önskade de att lärarna hade mer 

medicinsk kunskap och förståelse om deras barns diagnoser samt kunde använda sig av det 

materiellt/strukturellt perspektiv samt socialkonstruktivistiska perspektivet där de tar miljön samt det 

relationella i beaktning vid utformningen av deras barns undervisning (Isaksson, 2009, s 32,39).   

Vilket kan ses till att föräldrarna efterlyser ett mer inkluderande arbetssätt från lärarens sida, där 

skolan anpassar hela miljön efter barnets behov och inte endast ger särskilda lösningar för den 

individuella eleven (Isaksson, 2009, s 18). 

Intervjuer med elever som har ADHD 

Elevernas upplevelser av deras vardagsmiljöer i skolan 

Allmänt 

Vad är du bra på? 

Matte och idrott (Viggo 9 år).  

Sno godis när mamma sover, hon märker aldrig. Vissla och måla är jag också bra på (Jessica 7 år).  

Klättra och rita (Albin 11 år). 

Bygga med lego, rita, sjunga, skriva och läsa (Alexander 6 år ). 

Vad vill du bli bättre på? 

Läsa (Albin 11 år).  

Cykla för mamma tjatar om det. Skejta och spela fotboll. Skulle vilja bli bättre på att smyga och bättre 
på att spelet tågspelet på mobilen (Jessica 7 år) 

Att sjunga lite mer (Alexander 6 år). 

Inget (Viggo 9 år). 

Alla eleverna hade något de kände att de var bra på, när de skulle svara vad de skulle vilja bli 

bättre på så pratade Albin om sådant han hade svårt med. Detta kan man tolka utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv där svårigheterna bedöms utifrån vad som anses vara normen. Och 

där eleverna kategoriseras och tilldelas en identitet utifrån den givna kategorin (Isaksson, 2009, s 

39).     
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Trivsels 

Man får gå och göra saker, man får åka och bada man får vara på bibloteket. Vara på museum. Åka på 
utflykter, när vi var på utflykt fick vi stanna länge och så fick vi äta glass (Jessica 7 år). 

Slöjd. För att jag tycker om när det är lugnt och det är roligt. Bild. Det är också lugnt och jag tycker 
om att rita. Idrott. För då får man rasta av sig (Albin 11 år). 

Att bygga med lego, rita och pyssla är också roligt och att läsa i fågelboken. Kan du säga varför detta är 
bra med skolan? För att det är kul och roligt (Alexander 6 år). 

Man får ha rast och då får man leka, man får använda Ipads och då kan man gå in på olika appar, man 
får spela på dom och då lär man sig saker, man får läsa... (Viggo 9 år).  

En orsak till att eleverna verka trivas bra i skolan kan vara att de känner sig som en del av 

gruppen vilket tyder på att eleverna känner sig integrerade i klassen (Isaksson, 2009, s 18). 

Utomhusmiljöer  

Där vid fotbollsplanen, för alla bara bråkar (Viggo 9 år). 

Antingen brukar vi vara i skogen och bygger koja eller så leker vi rutan som finns på skolgården (Albin 
11 år).  

Gunga och klättra är min bästa ställen, jag tycker om att spela fotboll (Alexander 6 år).  

F och A , vi leker burken och kurragömma och andra lekar...Gunga med F på kina gungan (Jessica 7 
år).  

Det som var gemensamt för både Albin, Viggo och Alexander var att de på rasterna verkade 

dras till platser som var lugnare, Viggo nämnde att han undvek fotbollsplanen på rasterna då det 

var väldigt stökigt där och det blev oftast mycket konflikter. Här kan vi se att utomhusmiljöns 

strukturella utformning inte gynnade dessa tre elever. De eftersökte lugna platser där det inte var så 

många barn, men utformningen av utomhusmiljön tillgodosåg inte detta behov hos eleverna 

(Isaksson, 2009, s 38). 

Jessica verkade trivas bättre på platser där det var mycket som hände, på rasterna ville hon 

helst leka burken eller gunga i en ”kina” gunga för då kunde man leka många samtidigt. Även 

Alexander ville vara vid ställen där det var lite mera människor på rasten, han tyckte om 

klätterställningen och gungorna.  

Inomhusmiljö och Arbetsmiljö 

I större rum där man kan vara ensam[....]För jag vill vara ensam[….]För jag vill vara ensam där det inte 
är så mycket oväsen, jag vill var ifred (Alexander 6 år). 

I klassrummet för då får man hjälp av klasskamrater också. Inget rum, är jobbigt att sitta i och jobba 
(Viggo 9 år). 

Klassrummet för att man ser talen och för att läraren skriver hur man ska göra (Jessica 7 år). 

Klassrummet, för man kan se tavlan (Albin 11 år). 

Viggo, Albin och Jessica föredrog att vara i klassrummet och jobba, anledningen var att där 

kunde man få hjälp av lärare och kamrater. Om vi tittar på det socialkonstruktiva perspektivet där 
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man talar om att det är i mötet mellan elev och miljön som svårigheterna uppstår, så kan man dra 

slutsatsen att dessa tre elever har en miljö som är anpassad efter deras behov. Vilket i sin tur gör 

att de känner sig trygga och bekväma i den miljön (Isaksson, 2009, s 39). 

Utifrån Alexanders svar, kan man dra slutsatsen att han är en elev som har stora svårigheter att 

sortera intrycken. Detta gör att han upplever klassrummet med alla dess ljud och intryck som en 

jobbig plats att vistas på. Han har redan lösning klar för sig, han vill vara själv i ett rum för där 

kan han låta sina sinnen vila. För att se till det materiella/strukturella perspektivet så har inte lärarna 

anpassat miljöns utformning efter Alexanders behov (Isaksson, 2009, s 38). 

Relationer till lärare  

Jag har två lärare, C och L. C är snäll hon är min klasslärare. L är också snäll (Viggo 9 år). 

Jag har två lärare och en som ska bli lärare (en prao vuxen). J och A. J är snäll, förut så gav hon oss 
popcorn och glass. A, han är också snäll. Ibland kommer det en fröken från fritids också (Jessica 7 år). 

Läraren hon är snäll. Och trevlig (Albin 11 år). 

N, E, I, A och D [dessa var lärarna i hans klass, han namngav enbart sina lärare] (Alexander 6 år).  

När de skulle berätta om sin lärare så var det väldigt svårt, Albin, Viggo och Jessica tyckte att 

deras lärare var snälla men hade dock inget mer att tillägga på den punkten. Att de tyckte att 

lärarna var snälla, tyder på att de har lärare som bemöter dem på ett positivt sätt. Något som är 

väldigt viktigt för elevernas självkänsla. Inom det socialkonstruktiva perspektivet så pratar man om 

nedvärderande och negativa attityder och hur dessa spelar en stor roll för hur eleverna upplever 

sig själva och sin diagnos, lärarens bemötande av eleven är därmed en stor del i elevens eget 

identitetskapande (Isaksson, 2009, s 39).  

Här ser man tydliga tecken att man har utgått från ett inkluderande arbetsätt, då eleverna får 

anpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen (Isaksson, 2009, s 18).    

Relationen till klasskamrater 

De är snälla, jag har många kompisar, K och N tycker jag mest om. Sen brukar jag leka med S, O och 
K (Viggo 9 år).  

Alla, nä inte alla några. F och A vi leker burken och kurragömma och andra lekar (Jessica 7år). 

Ja, jag och J (min bästa kompis) cyklar och bygger lego. I skolan brukar vi vara i skogen och bygger 
koja (Albin 11 år). 

L, A, J, M, E och D. Den som jag gilla mest av dom kompisarna är E, J och M (Alexander 6 år).  

Alla elever uttryckte att de hade vänner, det var ingen av dem som inte hade någon att umgås 

med under skoldagen. Eleverna känner sig integrerade inom den sociala gruppen eftersom de 

uppfattar sig som delaktiga inom den sociala kontexten och interaktionen med andra elever (Isaksson, 

2009, s 17,18). 
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Elevernas upplevelser av skolarbetet 

Speciella knep 

Att man får feedback av kompisar, vi läser högt för varandra i gruppen. C säger vem vi ska läsa 
tillsammans med och så gör vi det. Då är det lätt för då får man feedback. Det är svårare att läsa själv 
för då får man ingen feedback (Viggo 9 år). 

Inget för det går redan bra (Jessica 7 år).  

Typ jag brukar gå till några personer typ kompisar då blir det lättare att jobba. När det blir jobbigt, får 
jag gå ut och sätta mig utanför fönstret och tänka på saker. Det känns bra då (Albin 11 år) 

Jag har inte det (Alexander 6 år) 

På frågan om de hade några speciella knep som de använde för att klara av skolarbetet var det 

endast Albin som var medveten om att han hade ett speciellt knep. Viggos knep kunde vi urskilja 

senare under intervjun, han var dock inte medveten om dessa själv. Här kan vi se att Viggos och 

Albins lärare har lagt ner stort arbete på att utveckla en social gemenskap i sina klassrum. Utifrån det 

man kan förstå av Viggos citat så använder hans lärare gruppen som ett verktyg för elevernas lärande 

där eleverna är ett stöd för varandra (Isaksson, 2009, s 18,39). 

Att påbörja en aktivitet      

Ibland så går det inte så bra, därför att det är så svårt att lyssna [….] Att de ska ge mig en uppgift bara 
sådär (Alexander 6 år). 

Lyssnar och skriver på lappar, fast det behöver jag inte. Fröken skriver på tavlan och då kan man titta 
(Viggo 9 år). 

Man får kolla på tavlan. Om man ändå inte vet så räcker upp handen, då kommer fröken och hjälper 
en (Jessica 7 år). 

Jag brukar inte glömma vad jag ska göra, men fröken skriver på tavlan (Albin 11 år). 

Vi har innan uppmärksammat att Viggos lärare använder sig av helheten som miljön och 

gruppen för att forma undervisningen så den är anpassad efter allas behov. Alexanders lärare har 

däremot inte anpassat undervisningen för honom utan istället honom för undervisningen 

(Isaksson, 2009, s 17,39). 

Möjligen skulle läraren behöva reflektera över sitt arbetssätt för att hitta en genomgångsmetod 

som var mer anpassad efter Alexanders behov (Isaksson, 2009, s 18).  

Att avsluta en aktivitet  

Jag får sätta in saker i min pärm(…) ibland säger dom att jag inte får för då ska vi gå ut, då blir det 
avbrott för mig (Alexander 6 år). 

Jobbar tills man är klar, om man fastnar så frågar man fröken om hjälp. Om man inte hinner klart så 
kan man göra klart på studiestödet på måndagar (Viggos mamma berättar att detta är till för alla elever 
i skolan, där får man extra stöd och hjälp och kan göra klart sådant man inte hunnit med på lektionen) 
(Viggo 9 år). 

Jobbar med det alla dagar, då blir man klar. När man ska sluta och ha lov får man jobba klart med det 
som man inte hunnit. Om man är klar så får man jobba med extra böcker. När J tycker att vi inte kan 
sitta stilla, får vi gå ut och springa runt gympasalen (Jessica 7 år). 



37 

 

Jag behöver lite hjälp med att bli klar. Jag brukar få hjälp av en fröken eller en kompis (Albin 11 år). 

Viggo använde även han kompisar som ett stöd för att göra klart uppgifter, han berättade 

samtidigt att han gick på något som hette studiestödet, där kunde han göra klart sådant som han 

inte hunnit med under lektionerna. Även detta tyder på en individuell/medicinskt anpassad lösning 

dock så var studiestödet till för alla elever i skolan och inte enbart de som behövde extra stöd. 

Detta kan då istället ses som ett utmärkt exempel på det strukturella perspektivet, där lösningen har 

varit att ändra om skolans organisation så att den gynnar alla elevers behov (Isaksson, 2009, s 

35,36).  

Vi kan vi se att den anpassningen som fungerade för Jessica då hon fick avbryta sin uppgift 

och ”springa av sig” för att sedan komma tillbacka inte skulle funkar för Alexander då ett avbrott 

är ett jobbigt moment för honom. Här kan vi se ett tydligt exempel på det individuella/medicinska 

perspektivet där man utgår från att diagnosen fungerar lika för alla elever och inte skapar 

individuella lösningar som exempel i detta fall för Alexander då han inte tillåts göra klart en 

uppgift (Isaksson, 2009, s 32,33). 

Ämnen  

Vilket ämne tycker du mest om? Slöjd, för att jag tycker om när det är lugnt och det är roligt. Bild, det är 
också lugnt och jag tycker om att rita. Idrott för då får man rasta av sig Vad gillar du mindre med skolan? 
Engelska, därför att jag fattar typ ingenting. Svenska för att det är jobbigt och jag hänger inte med 
riktigt... No, tycker bara inte om (Albin 11 år). 

Matte och Svenska, SO och övriga för då får man kolla på film och göra massor av papper och så. 
Göra huset och gula huset, som man jobbar med när man är klar. Det är roligt att göra extrauppgifter 
(Jessica 7 år).  

Alla ämnen är roliga. För att man lär sig massor av saker av dem.  Finns inget ämne som jag tycker är 
tråkigt (Viggo 9 år). 

Det är roligt att spela fotboll, [men om du tänker på saker i skolan.] Rita saker till mamma och pappa. 
Det är tråkigt att lyssna på fröken hela tiden, för det är svårt att lyssna (Alexander 6 år). 

När de skulle berätta om vilka ämnen som de tyckte bäst respektive minst om så kunde man 

även här se likheter. Både Albin och Jessica tyckte om mer praktiska ämnen. Vi kan se till att 

lärarna inte lyckats anpassa elevernas kärnämnesundervisning så att eleverna kan ta till sig denna. 

Dock så kan vi se att de har försökt med en anpassning exempel att eleverna få göra praktiska 

moment inom dessa ämnen men att de inte når ända fram. Detta visar dock att läraren har 

förstått att strukturen på undervisningen påverkar elevens inlärningsmöjligheter (Isaksson, 2009, s 

38). 

 

Elevernas upplevelser av stödinsatser inom skolan 

Stöd av läraren och kamrater 

Kamrater 

Lättare att arbeta med kompisar för då kan man få mycket hjälp (Albin 11 år). 
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Både och. Eller både tre i grupp också. När man jobbar med kompisar kan man samarbeta och få 
hjälp med svåra tal, när man jobbar i grupp då hjälper man alla vid sitt bord (Viggo 9 år).  

Man hjälper varandra med svåra tal. Tycker du att det är bra att få hjälp av kompisar ? ja, varför? för då får 
man hjälp (Viggo 9 år). 

Ibland med kompisar, ibland utan kompisar. Det är lättare med kompisar för då får man hjälp (Jessica 
7 år).  

Vi får hjälpa varandra när någon glömmer att ljuda orden eller glömmer bort att sätta ditt punk och 
sådant. Man hjälper varandra med sifforna och bokstäverna sådant som man inte kan (Jessica 7 år). 

Lärare  

Det är att de hjälper mig att skriva saker om jag gör fel. Men jag kan sudda (Alexander 6 år). 

Vanlig hjälp dom ritar upp på tavlan, när det bara är mig ritar de på paper är det riktigt svårt så gör de 
på tavlan så att alla kan se (Viggo 9 år). 

Vi får hjälp av J och A och den där prao läraren. Dom hjälper oss att göra de där sakerna som vi ska 
(Jessica 7 år). 

Läraren hjälper mig med engelska och svenska, typ förklara vad man ska göra (Albin 11 år). 

När vi pratade om vilket stöd man får i skolan blev svaren väldigt olika. Det vi kan se är att tre 

lärare jobbar utifrån ett socialkonstruktivt perspektiv då de verkar vara medvetna om att elevernas 

svårigheter. De verkar vara måna om att anpassa sin undervisning så att den passar alla elever i 

klassen och inte enbart det som anses vara normen (Isaksson, 2009, s 39,18).  

Kognitiva hjälpmedel 

Dator, hörselkåpor, massa pennor, en bänk som har lock, färgpennor... En apparat som man har när 
man ska läsa (Albin 11 år). 

Ipad och det är roligt [….]Det är lättast att skriva på Ipads, för där ser man om det är fel eller rätt. Det 
lyser rött när det är fel och på skolstil så säger den när det är fel. Skolstil har alla på sin Ipad (Viggo 9 

år). 

Dator, på engelska får man se pixi. Efteråt får man använda youtube och lyssna på musik (Jessica 7 
år).  

Man får ha dator ibland får man spela. Men ibland så får jag läsa det som står på tavlan på datorn, då 
blir det lättare (Albin 6 år). 

Även här ser vi en skillnad på lärarnas sätt att integrera eller inkludera elevernas stödbehov i 

undervisningen. Alla förutom Viggo hade en viss typ av integrering där de fått hjälpmedel att 

anpassas till den ordinarie undervisningen. Viggos lärare hade anpassat undervisningen för alla 

och inte enbart för en eleven med stödbehov (Isaksson, 2009, s 18). 

Socialt stöd 

Då behöver man hjälp av fröknar […] att lugna ner mig […] hon tar tag i mig så att jag får gå in i ett 
annat rum, annars kan jag slänga vad som helst (Albin 11år). 

Om det inte går så säger man till fröken. När jag inte hinner tänka mig för så händer det att jag går på 
alla, men då hinner fröken ta emot mig. Då ska jag gå iväg och lugna ner mig. Sen pratar vi om det 
som hände (Viggo 9 år). 
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Ja vi blir på direkten vän. Får ni hjälp att bli sams igen? Nä vi klara det själva (Jessica 7 år). 

Jo jag får hjälp av fröken. Hon brukar säga till ”han” om vi blir ovänner (Alexander 6 år). 

Man kan se en tydlig segregering av Albin och Viggo vid konfliktlösningar, att deras lärare tar 

bort dem eller ber dem gå bort från sammanhanget och att det är dom som behöver uteslutas 

från situationen. Vid en inkluderande konfliktlösning försöker läraren lösa konflikten i själva 

sammanhanget och inte att individen är den som sedan ska anpassas efter situationen (Isaksson, 

2009. S. 34-35). Dock kan man se det som en negativ konsekvens av ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv där eleverna har blivit tilldelade en identitet och ser sig själva som oförmögna att 

hantera den konflikt som uppstår (Isaksson, 2009, s 39). 

I jämförelse med Albin och Viggo så har inte Jessica och Alexander kommit till den punkten 

där de identifierar sig med den identitet som vi ovan nämnt att de inte är förmögna att lösa 

konflikten inom sammanhanget (Isaksson, 2009, s 39). 

Sammanfattning av den tematiska analysen 

Vardagsmiljö:  

När vi kollade på temat vardagsmiljö fann vi en mängd underteman som trivsel, utomhusmiljö, 

inomhusmiljö, relationer till lärare, relationer till klasskamrater. Alla dessa olika underteman belyser olika 

delar av vardagsmiljön i skolan. Under elevernas intervjuer fann vi likadana rubriker som ovan, 

dock hade de även en underrubrik som hette allmänt och vi valde att lägga ihop undertemana 

inomhusmiljö och arbetsmiljö.  

Föräldrar  
Det vi kom fram till var att alla föräldrarna överlag ansåg att deras barn trivdes i skolan. När 

det kom till utomhusmiljön så tyckte föräldrarna att miljön var dåligt anpassad efter deras barns 

behov av lugn och ro. Föräldrarna ansåg att deras barn inte kunde hitta ställen på skolgården där 

de kunde vara ifred.  

När det kom till inomhusmiljön så trodde de flesta föräldrarna att deras barn inte gynnades av 

klassrumsmiljön. De ansåg att deras barn trivdes bättre i en liten grupp eller enskilt med en 

vuxen. Viggos mamma tyckte dock att hennes son hade störst fördel av den miljön som hade 

skapats av läraren, hon uttryckte det som att hennes son inte uppskattade att behöva lämna 

klassen för att ha lektioner med specialpedagogen.   

När det kom till relationen lärare och kamraterna så tyckte föräldrarna att relationerna var något 

ansträngda. Alexanders mamma trodde att hans utagerande påverkade hans relationer på ett 

negativt sätt. Även Jessicas pappa trodde att hennes oförmåga att kontrollera sin aktivitetsnivå 

samt att hon ibland inte lyssnade på tilltal, kunde göra hennes lärare uppfattade henne som svår 

att ha att göra med. Viggos mamma trodde att hennes sons svårigheter att kommunicera kunde 
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skapa svårigheter i hans sociala relationer. Albins mamma var den enda som tyckte att hennes son 

var en bra kompis och att han hade bra kamratrelationer.  

Elever 
  Elevernas intervjuer inledes med lite frågor vad de tyckte om och vad de ville bli bättre på. 

Elevernas svar var väldigt varierande, det som var gemensamt var att de tyckte om mer praktiska 

saker, det var bara Alexander som nämnde att han tyckte om att skriva och läsa.  

Under trivsel kom vi fram till att alla elever verkade trivas i skolan, Albin var den som tyckte att 

det ibland kunde bli lite stökigt i klassrummet men annars trivdes han bra. Jessica berättade att 

hon tyckte mest om att göra saker utanför skolan som att åka på museum och andra utflykter. 

När det kom till utomhus miljön så uttryckte Alexander, Albin och Viggo att de helst ville vara 

på platser som var lugnare. Viggo berättade att han undvek fotbollsplanen där det oftast blev 

bråk.  

Vid undertemana inomhus- och arbetsmiljön så uttryckte Albin, Viggo och Jessica att de föredrog 

att vara i klassrummet då de var där de fick mest hjälp av både lärare och kamrater. Det var bara 

Alexander som tyckte att det var jobbigt att vara i klassrummet och ville helst vara i ett eget rum. 

När vi pratade om relationen till läraren hade eleverna inte mycket att säga mer än att deras lärare 

var snälla. När vi pratade om relationen till kamraterna så kunde vi se att alla elever hade kompisar 

och alla nämnde ett par namn. När de sedan skulle berätta vidare så blev det klart att det endast 

var två eller tre kompisar som de verkligen umgicks med. 

 

Skolarbetet 

Under detta tema har vi valt ut följande underteman speciella knep, start av aktiviteter, avslut av 

aktiviteter samt arbete och ämnen.. Dessa underteman belyser olika delar som föräldrarna och elever 

tog upp i intervjuerna.  

Föräldrar 
Under intervjuerna förklarade föräldrarna att deras barn hade speciella knep. En del av de 

speciella knep som föräldrarna berättade att deras barn använde sig av var väldigt varierande. 

Albins mamma berättade att hennes son gick ifrån klassrummet om det blev för mycket, Viggos 

mamma pratade om att hennes son var bra på att imitera andra och detta var något som han 

använde för att inte avvika från normen. Alexanders mamma berättade att hennes son arbetade i 

lugn takt för att orka.  

När det gällde att starta uppgifter så svarade alla föräldrar samma sak, de trodde att det var 

lärarna som fick hjälpa dem att komma igång. Dock var det annorlunda när det gällde att avsluta 

aktiviteter, där svarade två av föräldrar att det deras barn behövde stöd för att avsluta sina 
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uppgifter. Viggos mamma berättade att hennes son var väldigt mån om att avsluta sina uppgifter, 

dock fanns det något som hette studiestöd där man kunde göra klart sådant som inte blev klart 

under lektionerna, detta var något som var till för alla elever i klassen.   

Under rubriken arbete pratade föräldrarna om hur de trodde att deras barn jobbade, detta har 

vi dock redan redogjort för under rubriken vardagsmiljö- inomhusmiljö.  

Elever 
 När vi började prata om speciella knep så var det ingen förutom Albin av eleverna som tyckte 

att de hade några knep som de använde sig av för att klara av skolan och undervisningen. Men 

det kom senare fram att flera av de andra eleverna hade knep som de använde, dock var det inget 

som de gjorde medvetet. Albin var den enda som var medveten om sin strategi vilken var att han 

lämnade klassrummet när han kände att det blev för mycket.  

När de skulle berätta hur de påbörjade sina uppgifter så berättade Viggo, Albin och Jessica att de 

tog hjälp av det som läraren skrev på tavlan och även av sina kamrater. Kamraterna visade sig 

vara ett viktigt stöd även när de skulle avsluta sina aktiviteter 

När de berättade om vilka ämnen de tyckte om så blev det tydligt att de alla föredrog de mer 

praktiska och estetiska ämnena, eller de praktiska delarna inom ämnena. 

 

Stödinsatser 

När vi tittade på stödinsatser så delade vi även in dessa svar inom olika underteman som lärarens 

stöd, andra stöd, kognitiva hjälpmedel, sociala stödinsatser, samarbete mellan hemmet och skolan. När det 

gällde elevernas intervjuer så kunde vi se underteman som stöd av lärare och kamrater, kognitiva 

hjälpmedel och socialt stöd.  

Föräldrar 

Det vi kunde se under runriken lärarens stöd var att föräldrarna berättade att lärarna använde 

tavlan som stöd under genomgångar. Viggos mamma nämnde även att de i sonens klass hade en 

smartboard som användes flitigt av läraren vid genomgångar, läraren använde även visuella 

bildstöd för att göra dagen förutsägbar. Alexanders mamma berättade att hennes son fick en 

enskild genomgång av vad som skulle hända. 
Under temat andra stöd fick vi reda på att i de flesta klasserna fanns någon form av extraresurs, 

det var antingen en fritidspedagog eller en resurs. I Viggos och Jessicas klass kunde det även vara 

både en resurs och en fritidspedagog. Albins mamma berättade att han inte hade stöd i klassen 

men att han fick gå iväg till en specialpedagog ibland. Alexanders mamma berättade att han gick 

iväg med några andra elever till en specialpedagog.  
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När det kom till kognitiva hjälpmedel så var svaren även här väldigt lika då i princip alla barnen 

hade tillgång till en dator, Albin hade en Daisyapparat då han även hade dyslexi och hörselkåpor 

var något som alla föräldrar nämnde. Viggo hade dock ingen dator då de i hans klass jobbade 

med Ipads och att alla elever hade tillgång till en egen, även hörselkåpor var något som fanns till 

för alla i Viggos klass. Albins mamma berättade att han hade en gammal bänk med lock så att han 

kunde ha alla sina saker där samt att han hade skärmar runt sin bänk.  

Under rubriken sociala stödinsatser berättade föräldrarna vilket stöd deras barn fick i 

konfliktsituationer. Det alla föräldrar var överens om var att deras barn behövde vuxet stöd för 

att kunna hantera konfliktsituationer som uppstod med kamrater. Det var dock bara Viggos 

mamma som berättade att i hennes sons klass så arbetade läraren utifrån en metod som hette 

”Stoppljuset", detta var en metod som alla i klassen fick öva sig på och som läraren jobbade 

aktivt med.  

När det kom till samarbetet mellan hemmet och skolan kunde vi se att de flesta föräldrarna var 

nöjda med skolan. Jessicas pappa tyckte dock att hans dotter behövde mer resurser än dem hon 

för tillfället hade tillgång till men var allt som allt ändå nöjd. Viggos mamma var nöjd med den 

läraren hennes son hade nu men tyckte att det behövdes bättre kompetens kring hennes sons 

diagnoser hos den övriga skolpersonalen. Samtidigt menade Viggos mamma att det inte fick 

fastna vid elevernas medicinska diagnoser utan även att lärarna behövde till se individen bakom 

svårigheterna.  

Elever 

När vi pratade om stöd så nämnde Jessica, Albin och Viggo att de hade mycket stöd av lärare 

och kamrater. Detta var ett stöd som de värdesatte och som de använde sig mycket av, speciellt det 

stöd de fick av kompisar. Eleverna nämnde samma kognitiva hjälpmedel som deras föräldrar hade 

redovisat för i sina intervjuer. När det kom till det sociala stödet så var det bara Albin och Viggo 

som tyckte att de behövde ett sådant stöd. Dessa båda uttryckte ett behov att få ett vuxenstöd för 

att kunna avlägsna sig från konfliktsituationer och att ha möjlighet att kunna lugna ner sig. Detta 

var något som de upplevade att de klarade ibland men att de annars behövde hjälp med. 

Teoretiska perspektiv  

Föräldrar   
Det som vi kunde se när vi analyserade svaren var att tre lärare hade sin utgångspunkt i det 

individuella/medicinska perspektivet. Där ses barnets svårigheter som något biologiskt och medicinskt 

vilket gör att man inte söker efter lösningar på elevens svårigheter i miljön. Detta gör att det 

specialpedagogiska åtgärder som görs endast stannar på individnivå och det är eleven får anpassa 

sig efter skolans miljö och arbetsätt (Isaksson, 2009, s 33).  
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Vi kunde även se att Jessicas, Albins och Alexanders lärare gjorde försök att utforma sin miljö 

tänkt utifrån ett strukturellt/materiellt perspektiv där man förstår att det är samhällets föreställning 

om vad som bör betraktas som normalt. Detta anser man inom det strukturellt/materiella 

perspektivet är en av de bidragande orsaken till elevers svårigheter (Isaksson, 2009, s 35).  

Vi kan se att lärarna gjorde små förändringar i miljön tydliga genomgångar och resurser i klassen 

dock nådde de inte hela vägen fram för ett inkluderande av eleverna utan stannar endast vid en 

integrering av dem (Isaksson, 2009, s 17,18).    

Vi fann dock att Viggos lärare hade kommit längre i sitt sätt att arbeta, hon tog hänsyn till hela 

gruppen och utformade sin undervisning så att de kunde gynna alla elever. Detta stämmer ganska 

bra överens med det socialkonstruktiva perspektivet där läraren är medveten om att det är i sociala 

kontexter som graden av svårigheterna bestäms (Isaksson, 2009, s 39).  

Viggos lärares sätt att arbeta pekade inte ut Viggo utan den gjorde honom till en naturlig del 

av gruppen. Detta kan kopplas till ett inkluderande arbetsätt där undervisning utformas så att den 

främjar alla elever inte enbart de som ryms inom normen (Isaksson, 2009, s 18). 

Elever  
  Även under elevernas intervjuer kunde vi se att de flesta lärare utgick från ett det 

individuella/medicinska perspektivet. Där ses elevens svårigheter som något biologiskt och medicinskt 

vilket gör att läraren inte letar efter andra orsaker till elevernas svårigheter. Resurser som sätts in 

hamnar på individnivå och lärarna försöker få eleven att anpassa sig efter skolans miljö och 

arbetsätt (Isaksson, 2009, s 33). 

Dock kom det fram under elevernas intervjuer att lärarna mer och mer började se elevernas 

svårigheter ur ett strukturellt/materiellt perspektiv där man uppmärksammar att det är samhällets 

föreställning om vad som betraktas som norm som utgör ramen för hur man förstår elevernas 

svårigheter samt att det är skolans svårförändliga struktur som skapar svårigheter i utformandet 

av resurser (Isaksson, 2009, s 35).  

Det kom även fram att det endast var Viggos lärare som hade nått längre i sitt sätt att utforma 

sin undervisning. Hennes arbetsätt kunde ses ur ett socialkonstruktivt perspektiv där läraren är 

medveten om att det är i sociala kontexter som graden av svårigheterna bestäms (Isaksson, 2009, s 

39). Samt att hon hade ett inkluderande arbetsätt där undervisning utformas så att den främjar alla 

elever inte enbart de som ryms inom normen (Isaksson, 2009, s 18). 
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Diskussion  

Vardagsmiljö 

Vi har fått uppfattningen att de svar vi har fått av föräldrarna stämmer relativt bra överrens 

med de svar vi har fått av deras barn i hur upplevelsen är av skolans vardagsmiljö. Detta bidrar 

förstås till att vi kan få en tydlig bild över skolans miljöutformning och lärarens arbetsätt som den 

upplevs av de deltagande föräldrarna och barnen. Dock så kunde vi se att elevernas och 

föräldrarnas uppfattning gick isär under ämnet vilken miljö som eleverna helst vistades i. De 

flesta eleverna föredrog att arbeta i klassrummet med motivationen att där fanns hjälpen. Om vi 

tittar på Isakssons studie så ser vi att de i inledningen talar just om elevers blandade känslor över 

att lämna den ordinarie undervisningen för specialundervisning (Isaksson m.fl., 2010, s 2).  

Elevernas föräldrar trodde att deras barn helst ville arbeta på egen hand samt i en liten grupp. 

Det var enbart en elev som uttryckte en önskan över att få arbeta utanför den ordinarie 

undervisningen och det var Alexander. Han tyckte att klassrumsmiljön inte erbjöd det lugn som 

han ville ha och ansåg då att han mådde bäst av att vara ensam i ett eget klassrum, något som 

även hans mammas svar tycktes överensstämma med. Detta ger bilden av att miljön och gruppen 

inte är anpassad efter Alexanders behov. Vilket kan tyda på att hans svårigheter förklaras utifrån 

hans givna diagnos och att det därför inte finns någon anledning för att anpassa miljön då 

svårigheterna anses vara biologiska (Velasquez, 2012, s 106).  

När vi tittar vidare på svaren kring miljön i skolan så ser vi att föräldrarna ansåg rasterna var 

problematiska då deras barn behövde vara på lugnare samt mindre stökiga platser under rasterna, 

något som också bekräftades av Albin, Alexander och Viggo. Jessica var den enda eleven som 

tyckte om att vara på platser där det var mycket barn. Föräldrarna trodde även att deras barn  

trivdes med ett fåtal kompisar vilket bekräftades av eleverna då de berättade om sina vänner. 

Detta kan bero på att barn med ADHD enligt (Velasquez, 2012) har en oförmåga att filtrera bort 

yttre stimuli och intryck vilket påverkar deras val av platser på rasterna och vilka platser de har 

behov av, i detta fall lugna platser och stilla aktiviteter. Albins mamma anser dock att Albin 

behöver vara på språng för att frigöra sin energi vilket kan riktas till det som beskrivs som 

motorisk hyperaktivitet (Velasquez, 2012, s 21).  

Skolarbetet 

När det kom till vilka ämnen som ansågs som favoritämnen kan man inte säga att svaren var 

eniga mellan eleverna och deras föräldrar. Det som framstod tydligt var dock det faktum att 

eleverna tycktes föredra de mer estetiska och praktiska ämnena. Detta kan bero på att elever med 

en ADHD problematik oftast har svårt att bibehålla koncentrationen längre stunder och att de då 

väljer mer praktiska ämnen och moment. Då behöver de inte anstränga sig lika mycket mentalt 

med anledning av att de inte behöver planera och strukturera arbetet på samma sätt som vid 

kärnämnen (Velasquez, 2012, s 21;Rønhovde & Nilsson, 2006, s 72,73).  



45 

 

Viggo var den enda som inte hade några speciellt ämne som han tyckte mer om utan han 

tyckte att alla ämnena vara lika roliga. Detta skulle kunna motiveras med att han fått tillgång till 

en välorganiserad anpassning i de olika delarna inom skolan och att han då inte känner att han 

har något behov av att välja något ämne (Isaksson, 2009, s 18). 

Det som alla föräldrar var eniga om var att deras barn behövde hjälp med att påbörja de 

angivna arbetsuppgifterna, något som Kadesjö (2008) nämner att svårigheten att påbörja sina 

uppgifter är ett vanligt problem bland elever med ADHD (Kadesjö 2008, s 27).  

Eleverna hade en annan uppfattning än sina föräldrar, Jessica, Albin och Viggo tyckte det var 

lätt att komma igång när läraren skrev upp på tavlan. De tyckte att det blev lättare att komma ihåg 

vad de skulle göra och hålla reda på de olika stegen i en uppgift om läraren skrev upp detta på 

tavlan. Detta är ett utmärkt exempel på en anpassning som gör att en av de vanligaste 

svårigheterna för elever med ADHD inte blir ett hinder, de har då instruktionerna på tavlan och 

kan lätt hålla reda på var i uppgiften de befinner sig samt kan återgå till dessa om de skulle 

glömma bort vad de skulle göra (Velasquez, 2012, s 21). 

I detta avseende var det enbart Alexander som kände att han behövde stöd för att påbörja en 

uppgift, här har vi ett exempel på vad många barn med ADHD har svårt med, nämligen att rikta 

sin koncentration på vad läraren går igenom. Det gör det väldigt jobbig för honom att starta 

igång en uppgift och vi uppmärksammade att han inte har fått samma verktyg som de andra 

eleverna där han kan återgå till instruktionerna när han tappar fokuseringen eller glömmer bort 

vad det var som gällde. Detta innebär att han inte har något stöd inom de svårigheter han har 

med att bibehålla koncentration och att lagra information i arbetsminnet (Velasquez, 2012, s 

21;Rønhovde & Nilsson, 2006, s 72,73).  

Möjligen skulle hans lärare behöva reflektera över sitt arbetssätt, och försöka anpassa sitt sätt  

gå igenom uppgifter från ett mer inkluderande arbetsätt efter Alexanders behov (Isaksson, 2009, s 

18).  

Nästan alla föräldrar var eniga om att deras barn behövde hjälp med att avsluta sina påbörjade 

aktiviteter. Viggos mamma var den enda som inte tyckte att hennes som behövde hjälp med 

detta, anledningen var att Viggo själv var väldigt mån om att bli klar med sina uppgifter. Eleverna 

berättade att de tog hjälp av sina vänner för att kunna slutföra sina uppgifter. Jessica, Albin och 

Viggo värdesatte den hjälp som de fick av skolkamraterna. Man kan se att eleverna har strategier 

som deras föräldrar förutom Viggos mamma inte uppmärksammade. Vi får upplevelsen av att 

föräldrarna upplever att deras barn behöver individuellt/medicinska hjälpmedel för att avsluta en 

uppgift och att eleverna själva använder sig av integrering och samspel med andra klasskamrater som 

en strategi för detta (Isaksson, 2009, s 17,18,32).  

Alexander upplevde till skillnad från de andra tre eleverna att han oftast inte hann göra klart 

det han höll på med och avbrottet upplevde han som väldigt jobbigt. Exempel på 

specialpedagogiska åtgärder för elever med ADHD är korta arbetspass, för Alexanders del så 

innebär dessa korta arbetspass ett hinder för honom då han tar lång tid på sig att påbörja en 
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uppgift och sedan avsluta den. Denna metod kan innebära ett problem för elever med ADHD 

och att avbrotten eller övergångarna gör att de tappar fokuseringen (Velasquez, 2012, s 88).  

Stödinsatser 

Om vi tittar på resultatet och analysen för föräldrarnas intervjuer så kan man dra slutsatsen att 

föräldrarna trots allt är nöjda med sina barns skola. Både Albins mamma och Alexanders mamma 

tycker att de har ett bra samarbete med skolan och att skolan gör sitt bästa för att tillgodose deras 

barns behov. Jessicas pappa tyckte dock att hans dotter inte fick tillräckligt mycket hjälp i skolan, 

han efterlyste mer resurser åt sin dotter. Detta känner vi igen från det Isaksson (2010) och hans 

kollegor talar om i sin artikel där några av föräldrarna i deras studie uttryckte en frustration över 

att deras barn inte fick rätt stöd i skolan (Isaksson m.fl., 2010, s 5).  

Viggos mamma uttryckte att hon var nöjd med lärarens insatser för hennes son, hon upplevde 

dock att han inte möttes av samma förståelse och kompetens av all personal i skolan. Isaksson 

(2010) och hans kollegor skriver i sin artikel att många av föräldrarna i deras studie kände sig 

skeptiska gentemot lärarnas och skolans kunskaper kring deras barns svårigheter. De tyckte inte 

att skolan och lärare hade tillräckliga kompetenser för att kunna bemöta deras barns deras 

speciella behov (Isaksson m.fl., 2010, s 7).  

Det som också blev tydligt när vi hade analysera resultatet av föräldraintervjuerna var att 

skolan och den specifika lärarens arbetsätt utmärkte sig väldigt lika i nästan alla av de enskilda 

fallen. Alla föräldrar svar förutom en visade att skolan och läraren arbetade utifrån ett 

individuellt/medicinskt perspektiv. Även elevernas svar tydde på att det var utifrån detta perspektiv 

som deras lärare arbetade utifrån då de fokuserade på individens medicinska diagnos. Detta ledde 

till individanpassade lösningar som syftar till att eleven ska fungera så bra som möjligt inom den 

ordinarie undervisningen där elevens stödinsatser sker på individuellt/medicinsk nivå och att eleven 

får individuellt anpassade åtgärder (Isaksson, 2009, s 32,33).  

Dock så visade svaren att många lärare försökte jobba för ett inkluderande arbetsätt det genom 

att låta eleverna vara en del av den ordinarie undervisningen. Men då de åtgärdernas som gjorts 

för att tillgodose elevernas behov enbart var på individnivå, nåddes inte målet av en inkludering fullt 

ut utan detta blev en integrering av eleverna där det var dem som anpassades till undervisningen 

och inte undervisningen efter dem (Isaksson, 2009, s 17,18).  

Svaren som vi fått av Viggo och han mamma tydde däremot på att hans lärare arbetade utifrån 

ett materiellt/strukturellt samt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv eftersom denna lärare utformade 

hela miljön samt sitt egna arbetsätt efter elevernas behov. Läraren använde sig även av hela 

gruppen som redskap med tydliga strategier där kamrater hjälpte varandra då de fastnade 

(Isaksson, 2009, s 39).  

 I Viggos fall var alla de specialpedagogiska åtgärder som genomfördes utifrån vad vi fick veta 

från informanternas svar var på gruppnivå. Det var inte bara Viggo som hade tillgång till 

hörselkåpor, Ipad samt extra undervisning i form av ”studiestöd” utan dessa stödinsatser fanns 

tillgängliga för hela gruppen. Enligt Viggo och hans mamma utformade läraren miljön så att 
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Viggos behov av struktur och tydliga ramar användes för hela gruppen. Exempel på detta kan 

man se när Viggos mamma pratade om att de hade röd, gul och röd tid i klassrummet för att 

markera vilken ljudnivå som var acceptabel för uppgiften eleverna arbetade med för stunden. 

Hon pratade även om en strategi för konflikthantering som de kallade ”stoppljuset” och även den 

var gemensam för hela gruppen. Detta arbetsätt är ett bra exempel på ett inkluderande arbetsätt då 

läraren har anpassat inte bara sitt arbetsätt utan även miljön för att främja hela gruppens lärande 

(Isaksson, 2009, s 18). 
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Konklusion  

Utifrån denna studie kan vi se att föräldrar till barn med ADHD samt elever med ADHD 

upplever skolan som otillräckliga för deras särskilda behov och att de ofta integreras inom 

undervisningen med individuellt/medicinska åtgärder och inte inkluderas. Lärarnas förhållningssätt 

tycks vara att det är dessa elever med särskilda behov som bör anpassa sig till den ordinarie 

undervisningen och inte tvärtom. Vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att ta reda på 

lärarnas perspektiv på de frågeställningar vi valt att belysa för att sedan jämföra alla de tre 

perspektivens upplevelser, lärare, föräldrars samt elevers för att få en helbild av elever med 

ADHD's skolsituation. Denna vidare forskning skulle kunna bidra till att skolans verksamhet 

studeras närmare och att utformningen av undervisningen baseras på mer vetenskapliga resultat 

till fördel för de elever med särskilda behov.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide för elever som har ADHD 

Tema 1: Lära känna barnet 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du?  

 Vad är du bra på? (Vad tycker du att du kan?) 

 Vad skulle du vilja bli bättre på?  

 Vad har du för fritidsintressen?  

Tema 2: Vardagen i skolan 

 I vilken årskurs/klass går du? 

 Berätta tre saker som du gillar med skolan? 

Berätta gärna varför. 

 Berätta tre saker som du gillar mindre med skolan/inte gillar? 

Berätta gärna varför? 

 Berätta om din/dina lärare? 

 Berätta om dina kompisar? Vem/vilka gillar du mest? 

 Vilken är din favoritplats i skolan på raster?  

 Vilken plats gillar du minst att vara på under raster? 

Tema 3: Skolarbetet 

 Har du några speciella knep du använder för att få skolarbetet att fungera? 

 Vilka ämnen är roligast? Tråkigast? Varför? 

 Vilka rum i skolan är det lättast att arbeta i? Svårast? Varför? 

 Hur gör du för att komma igång med arbetsuppgifter? Varför? 

 Hur gör du för att bli klar med arbetsuppgifter? Varför? 

 Arbetar du lättast på egen hand eller föredrar du att arbeta med kompisar? Varför? 

 Vad är lättast när du ska skriva något? Svårast? Varför? 

 Vad är lättast när du ska läsa något? Svårast Varför? 

 Har du några läxor? Hur går det att göra dom? 

Tema 4: Stödinsatser 

 Hur föredrar du att läraren ger instruktioner om en ny uppgift? Varför just så? 

 Vilken hjälp får du av din lärare eller någon annan vuxen för att klara skolarbetet?  

 Vilken hjälp får du av andra elever för att klara skolarbetet? 

 Om du fick välja helt själv: hur skulle du vilja bli hjälpt? 

 Använder du någon apparat, dator eller ipad som stöd för skolarbetet? Roligt? Tråkigt? 

Hjälper det dig att arbeta?  Varför då? 

 Om du blir ovän med någon, får du hjälp att bli vän igen? Hur då? Av vem? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för föräldrar till barn som har ADHD 

Tema 0: Lära känna föräldern 
1. Hur gammalt är ditt barn? 
2. Vilka är ditt barns starka sidor? Utveckla gärna ditt svar 
3. Vilka är ditt barns svaga sidor? Utveckla gärna ditt svar. 
4. Vad har ditt barn för fritidsintresse?  

 

Tema 1: Barnets diagnos/er 
1. Vilken ADHD-diagnos har ditt barn? 
2. Har ditt barn någon annan diagnos utöver ADHD? 
3. Vid vilken ålder fick ditt barn sin/sina diagnoser? 
4. Har ditt barn syskon, och har dessa i så fall också diagnosen ADHD? 
5. Vilket problemområde är störst för ditt barn? 
6. Vilka andra problemområden har ditt barn? 
7. Har ditt barn några hjälpmedel? Om ja, beskriv gärna vilka och hur de används? 
8. Tar ditt barn någon form av medicin för sina ADHD-symptom? 
9. Om ja, har medicinen biverkningar? Hur påverkas barnet av detta? 

 

Tema 2: Barnets vardag i skolan 
1. I vilken årskurs går ditt barn?  
2. Vilka delar med skolan tycker ditt barn om? Nämn tre saker, berätta gärna varför? 
3. Vilka delar med skolan tycker ditt barn mindre om, nämn tre saker,  berätta gärna varför? 
4. Hur visar sig ditt barns svårigheter inom relationer i skolan, till lärare, kamrater? 
5. Vilka platser tycker ditt barn om att vistas på under raster? 
6. Vilka platser tycker ditt barn mindre om att vistas på under raster?  

 

Tema 3: Barnets skolarbete 
1. Har ditt barn några speciella knep för att klara av skolarbetet och skoldagen? 
2. Vilka ämnen tycker ditt barn mest om, vilket ämne tycker ditt barn minst om, varför? 
3. I vilka rum arbetar ditt barn helst, och i vilka rum anser ditt barn det svårast att arbeta i, varför?  
4. Hur gör ditt barn för att komma igång med sina arbetsuppgifter? Varför?  
5. Hur gör ditt barn för att avsluta uppgifter? Varför? 
6. Arbetar ditt barn bäst på egen hand eller med kamrater? Varför?  
7. Hur ser du på ditt barns skrivförmåga? Varför? 
8. Hur ser du på ditt barns läsförmåga? Varför? 
9. Har ditt barn några läxor? Hur går det att göra dom?  

 

Tema 4: Stödinsatser i skolan 
1. Hur får ditt barn instruktioner av läraren, fungerar dessa? 
2. Vilka vuxna stödjer ditt barn i sitt skolarbete? 
3. Får ditt barn stöd av klasskamrater att klarar skolarbetet? 
4. Har ditt barn egna önskemål om hur den vill bli hjälpt i skolarbetet? 
5. Har ditt barn något kognitivt hjälpmedel som exempel, dator, hörselkåpor, ipad, timstock  etc. 
6. Hur fungerar barnet i sociala situationer, vilka stödinsatser får ditt barn i sociala sammanhang?  
7. Finns det något du önskar att skolan skulle kunna göra mer av respektive mindre av? Utveckla 

gärna ditt svar.  
8. Har ditt/dina barn ett åtgärdsprogram, om ja tycker du att denna följs. Om nej, varför har ditt 

barn inget åtgärdsprogram? Hur är det uppbyggt, från vilket perspektiv?( Barnets förändring, 
skolans förändring)  
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9. Tycker du att du fått tillräckligt med information kring vilka rättigheter ditt/dina barn har i 
skolan? Utveckla gärna ditt svar. 

Bilaga 3 

ADHD-kriterier 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 
c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 
d) 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) 
e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 
f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. 
skolarbete eller läxor) 
g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, 
pennor, böcker eller verktyg) 
h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 
i) 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. 
c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 
 
B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet skall 
ha funnits före sju års ålder. 
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C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 
områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 
D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, eller i arbete 
eller 
studier. 
E. 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 A1och 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. 


