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Sammanfattning 

Motivation är någonting de flesta känner igen och mer eller mindre behöver för att utföra olika 

uppgifter. Oftast går det att hitta motivationen ganska lätt och även om den inte innebär att allting 

hela tiden är roligt så går det att finna tillräckligt med motivation för att på ett eller annat sätt 

genomföra uppgiften. Men vad händer om motivationen brister och vilken betydelse får det i 

skolans värld, för elever som kan anses ha problem med detta? ADHD-diagnoser ökar i dagens 

samhälle. För elever med ADHD kan skolan betyda svårigheter och tuffa utmaningar, bland annat 

gällande motivation. Vad betyder det här för de specialpedagoger som arbetar inom skolan och hur 

kan arbetet se ut gällande motivation för elever med ADHD? Vilka reflektioner har de kring detta 

och vad är egentligen ADHD enligt dem? 

 

I denna studie har detta undersökts genom intervjuer med specialpedagoger om deras reflektioner 

och erfarenheter av arbete med elever med ADHD och motivation. Studien visade att 

specialpedagogernas uppfattningar om ADHD och motivation skilde sig åt på flera punkter. 

Exempelvis hur de arbetade för att motivera dessa elever där vissa främst använde sig av belöning 

medan andra fokuserade på att bygga upp självkänslan och tilltron till den egna förmågan. Vissa 

uppfattade ADHD som just svårigheter med tilltron till den egna förmågan och att kunna sortera 

intryck, medan andra menade att det är olika för olika elever, men att fokusera kan ses som svårt 

för de flesta. Deras reflektioner skilde sig även gällande dilemman och vissa menade att ett av de 

mest svårlösta dilemman var ifall arbetet skulle ske i klassrummet eller utanför klassrummet där 

konsekvenser finns för båda valen. Andra menade på att det svåraste dilemmat var då elever med 

ADHD helt tappat lust och förtroende för sig själv och vuxna i sin omgivning. Specialpedagogerna 

hade dock också många gemensamma tankar om vad som krävs för att motivera elever med 

ADHD. De menade bland annat att man behöver etablera en god relation med eleven, visa 

förståelse, uppmuntra det eleven lyckas med och basera både uppgifter och belöningar med 

utgångspunkt i deras genuina intresse eller intressen. Specialpedagogerna ansåg även att det var av 

störst vikt att förstå och utgå ifrån att varje individ är olika, oavsett diagnos eller inte. 

. 
 
Nyckelord: Motivation, ADHD, Specialpedagogik, Skola, Erfarenhet. 
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Förord 

”Du är så förstående”, dessa ord har jag fått höra genom hela mitt liv och jag har alltid strävat efter 

att vara förstående då jag vet hur tufft det kan kännas att bli missförstådd. Under mina år har jag 

dock insett att begreppet ”förstående” är väldigt omfattande och betyder olika saker för olika 

människor. Jag har även insett att det inte går att vara förstående utan att lyssna både till det 

människor har att säga och det de säger utan ord. Samtidigt har jag insett att förstående kanske inte 

är det rätta begreppet att använda då jag tolkar det som att man måste ha upplevt en eller flera 

situationer på egen hand för att kunna förstå dem. Att kunna göra det är omöjligt då alla har varit 

med om olika saker. Därför skulle jag nog snarare uttrycka det som att jag är en person som vill 

hjälpa och detta genom att lyssna och på så vis försöka förstå. Det innebär att utforska sådant som 

man själv inte har så stor erfarenhet av sedan tidigare och det är därför jag valt att göra en studie 

om elever med ADHD utifrån specialpedagogers perspektiv – för att genom att lyssna på dem och 

ta till mig av det de säger kunna hjälpa dessa elever på olika sätt. Med utgångspunkt i detta vill jag 

även passa på att tacka de specialpedagoger som har ställt upp på mina intervjuer, utan er hade det 

inte varit möjligt att göra den här uppsatsen. Jag vill även tacka er för era kloka ord och den kunskap 

ni fört vidare till mig.  

 

Jag vill även tacka min familj som funnits där och stöttat mig genom hela min utbildning på 

Grundlärarprogrammet, ni har supportat och uppmuntrat mig hela vägen och jag är otroligt 

tacksam för det. Vidare vill jag tacka min vän Martina som fanns där, och alltid finns där, när jag 

behöver det som mest och min bästa vän Annina som alltid bidrar med energi och självförtroende. 

Ett stort tack till alla jag träffat i Uppsala och främst de vänner jag fått spendera mina fyra år 

tillsammans med – jag kommer aldrig att glömma er. 

 

 

Uppsala, juni 2016 

Veronica Köhler  
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Inledning 

Jag har alltid haft en drivkraft i att förstå andra människor utifrån deras olika livssituationer och på 

bästa möjliga sätt försökt stödja de jag kunnat stödja. Därför har jag ända sedan den första gången 

som jag arbetade med en elev i behov av särskilt stöd intresserat mig för dessa elever. Jag är också 

fascinerad av motivation och hur den kan påverka människor, då främst elever, till att verkligen 

vilja prestera. Det är en kombination av dessa två intressen som ligger till grund för denna 

kvalitativa studie. Jag valde att fokusera på elever med ADHD då diagnostiseringen av ADHD har 

ökat i samhället och därmed i skolan. I allmänhet diskuteras ADHD som just diagnos och som 

svårigheter vilka återfinns hos eleven, dessa orsakar i sin tur problematik i skolan. I denna studie 

synliggörs olika sätt att se på ADHD samt ADHD och motivation då att just se på detta utifrån 

olika perspektiv kan bidragit till nya insikter och kunskap. Under arbetets gång har jag, genom att 

bland annat intervjua specialpedagoger som dagligen arbetar med dessa elever, fått nya kunskaper 

om både elever med ADHD samt motivationsarbete. Dessa kunskaper hoppas jag främst kunna 

förmedla vidare till de som är eller kommer i kontakt med elever med ADHD eller andra elever i 

behov av särskilt stöd. Både för att visa på hur det kan fungera i skolan och hur man kan se på 

ADHD och motivation beroende på vilket perspektiv man intar, men även för att visa på att det 

alltid finns olika sätt att se på en och samma situation och att en medvetenhet kring detta är viktigt 

då de åtgärder som görs alltid påverkar eleven. 

 
  



 

 6 

Bakgrund 

I dag är en av de vanligaste termerna för koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörning 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder eller ADHD (Socialstyrelsen, 2004, s.10). Enligt 

Socialstyrelsen har uppskattningsvis fem procent av de elever som går i skolan ADHD 

(Socialstyrelsen, 2010, s.19) och dessa har ökat markant med åren (Smer rapport, 2015, s.9). ADHD 

kan leda till en problematisk skolgång(Smer rapport, 2015, s.10), bland annat på grund av 

svårigheter med koncentrationsförmågan och arbetsminnet. Arbetsminnet gör att vi kan lagra 

information i medvetandet och bland annat planera framåt, men denna förmåga brister hos elever 

med ADHD (Olsson & Olsson, 2013, s.28-29).  

 

Forskning om ADHD delas oftast in i två perspektiv där det ena är det socialkonstruktivistiska 

perspektivet och det andra är det medicinska perspektivet. Det perspektiv som intas kan bidra med 

olika konsekvenser för hur synen på skolverksamheten för elever i behov av särskilt stöd ska förstås 

och organiseras (Nilholm, 2005, s.125). Perspektiven placerar även problem som uppstår för dessa 

elever olika. I det socialkonstruktivistiska perspektivet placeras problemet i individens omgivning 

och de tillhörande faktorer som går att finna där. Dessa menar man bland annat påverkar individens 

koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga negativt och ger på så vis upphov till problem 

(Nilholm, 2005, s.127). Tufvesson tillämpar detta i en studie där klassrumsmiljöns betydelse 

uppmärksammas för elever med koncentrationssvårigheter. Detta för att undersöka om en viss 

miljö i klassrummet kan bidra till längre koncentrationstid för elever med bland annat ADHD 

(Tufvesson, 2007, s.1). Det medicinska perspektivet handlar snarare om att problem återfinns hos 

individen än runt omkring denne. ADHD kan med det medicinska perspektivet beskrivas som en 

neuropsykiatrisk diagnos. Detta innebär att det finns avvikande funktioner i hjärnan som oftast är 

medfödda (Smer rapport 2015, s.62, Attention 2006, s.1). Därav kan de symtom, så som bristande 

koncentration och hyperaktivitet, som uppstår vid ADHD även lindras genom medicinering 

(Barkley, 2006, s.4-5). Forskare som Elisabeth Sowell m.fl (2003) har exempelvis studerat 

sambandet mellan hyperaktiviteten hos barn och ungdomar med ADHD och tillväxten av 

hjärnbarksyta. Studien blev den första att visa på strukturella förändringar i hjärnan, och Sowell 

m.fl. menar på att dessa har en koppling till hyperaktiviteten. Barkley placerar även han problemet 

hos individen och menar på att dessa kan kopplas till biologiska organ, så som avvikande funktioner 

i hjärnan hos elever med ADHD (Barkley, 1998, s.1-2). Dessa funktioner utvecklas inte som de ska 

utan långsammare än vanligt, vilket leder till olika typer av svårigheter för eleven (Barkley, 2006, 

s.3).  

 

En hel del studier och forskning fokuserar, som även tagits upp ovan, på koncentrationssvårigheter 

och hyperaktivitet gällande elever med ADHD. Ett återkommande tema i litteraturen är dock även 

frågan om motivationssvårigheter. Rønhovde synliggör sambandet mellan motivation och 

koncentration och menar att det inte nödvändigtvis behöver vara störningar i koncentrationen som 
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orsakar problem utan snarare svårigheter med motivationen (Rønhovde, 2006, s.147). Barkley 

fokuserar även han på motivation som en av de svårigheter elever med ADHD har större problem 

med. Han menar att motivationen för dessa elever är beroende av omedelbar respons från 

omgivningen så som belöningar eller konsekvenser (Barkley, 2006, s.4). Är inte eleven intresserad 

och stimulerad av skolarbetet kommer denne heller inte genomföra det. Kadesjö tar även upp 

betydelsen av motivation för elever med koncentrationssvårigheter och menar på att dessa är mer 

beroende av motivation än andra elever för att kunna bibehålla sin koncentration och 

uppmärksamhet på en uppgift (Kadesjö, 2007, s.48-49). Hellström (2005) uppmärksammar vidare 

hur arbetet med motivation för elever med ADHD kan gå till. Hon menar att stor vikt bör läggas 

på att hela tiden motivera eleven till att genomföra uppgifter. Med detta menar Hellström att 

motivera inkluderar positivt bemötande och att kunna variera uppgifter då eleven blir trött, då 

trötthet bidrar med bristande koncentrationsförmåga (Hellström, 2005, s.6-7).  

 

Specialpedagoger spelar en viktig roll, inte minst när det gäller att motivera elever i behov av särskilt 

stöd. Samtidigt ger olika perspektiv på vad som orsakar skolproblematik såsom ADHD olika 

perspektiv på hur skolverksamhet för dessa elever ska förstås och organiseras (Nilholm, 2005, 

s.127-128). Man kan därför fråga sig hur specialpedagoger förhåller sig till detta komplexa område 

med olika synsätt på vad ADHD är och hur elever med sådana diagnoser kan bemötas och 

motiveras. Å ena sidan kan det framstå som att eleverna behöver speciallösningar men å andra 

sidan kan sådana lösningar vara utpekande. Å ena sidan kan en diagnos ge resurser och stöd å andra 

sidan kan den vara stigmatiserande. Specialpedagoger tycks stå inför många svåra situationer och 

dilemman (Nilholm, 2005, s.133-134). Därför är det intressant att undersöka deras perspektiv och 

upplevelser av arbete för att motivera elever med ADHD till skolrelaterade uppgifter, samt om de 

upplever dilemman i detta arbete och i sådana fall vilka dessa dilemman är. 
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Forskningsöversikt 

 

Perspektiv på ADHD 

Den forskning som finns om elever i behov av särskilt stöd delas vanligen in i två huvudsakliga 

perspektiv. Där ett av dessa är av mer traditionell, individualistisk karaktär och det andra av mer 

alternativ karaktär. Den förstnämnda har sin grund i medicin och psykologi medan den andra 

betonar sociala faktorers mening för skolrelaterade problem. Inom dessa huvudsakliga perspektiv 

kan ytterligare perspektiv återfinnas, dock kan paralleller alltid kopplas till de huvudsakliga 

perspektiven och den grund som utgör dem (Nilholm 2005, s.124). Dessa är av intresse i denna 

studie då de utgör grunden till att ett tredje perspektiv har uppstått. Detta tredje perspektiv ingår i 

sin tur i mina teoretiska utgångspunkter. 

Medicinsk-psykologiskt perspektiv 

Det medicinsk-psykologiska perspektivet är en annat namn på det traditionella perspektivet inom 

specialpedagogik. Detta eftersom att perspektivet även har sin grund i, som även kan urskiljas i 

namnet, medicin och psykologi. Perspektivet fokuserar även på individen som problembärare. 

Individen besitter då en viss typ av egenskaper och bakgrund som förorsakar problem i 

skolsammanhang (Nilholm, 2005, s.124-126). Att synliggöra gemensamma drag hos enskilda 

individer och placera dessa i olika typer av grupper med liknande drag (så som ADHD, dyslektiker 

m.fl.) är en de utgångspunkter som lyfts fram inom perspektivet. Detta görs för att uppnå en av de 

mål detta perspektiv strävar efter - målet att finna rätt undervisningsmetod(er) för de olika 

grupperna. Annat som lyfts fram är att forskningen kring detta perspektiv baseras på positivistiska 

utgångspunkter. En särskild tonvikt läggs även på den specialpedagogiska professionalitet där en 

specialistkunskap gällande det ”avvikande” finns (Nilholm, 2005, s.125-126). Det kan exempelvis 

vara en specialpedagog med inriktade kunskaper på ADHD. Detta perspektiv kan bland annat 

återfinnas i den neurobiologiska eller genetiska forskningen där synen på ADHD och dess orsaker 

placeras hos individen. Det förstnämnda fokuserar framförallt på avvikelser i hjärnan medan den 

sistnämnda granskar och försöker hitta brister och orsaksfaktorer i gener (Biederman, 2005, s.1215-

1216, 1218). 

 

Medicinskt-psykologiska perspektiv på ADHD och motivation  

Det som utmärker det medicinskt-psykologiska perspektivet på ADHD är att problemet placeras 

hos individen (Nilholm, 2005, s.125-126). Som tidigare nämnts kan detta perspektiv återfinnas i 

den neurobiologiska forskningen. Den neurobiologiska forskningen menar att ADHD kan lindras 

genom medicinering då detta bidrar med att huvudsymtomen för ADHD reduceras. Dessa 

huvudsymtom är hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet (Biederman, 2005, s.1215). 

Även om dessa symtom är de som i huvudsak uppmärksammas inom detta perspektiv och utgör 
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störningen så kan även motivationsfaktorer anses vara inblandade (Marco m.fl., 2009, s.2). 

Neuropsykologin är ett forskningsområde där kopplingar mellan hjärna-inre liv (tanke-, känslo- 

och viljeliv) undersöks. Vilket innebär att intresset ligger i hur olika delar av hjärnan påverkar hur 

människor beter sig och vilka delar som kontrollerar regioner som exempelvis stress och minnen. 

Problem som uppstår i samband med exempelvis ADHD återfinns även här hos individen, och 

precis som neurobiologin är det hjärnan som är i fokus (Edegius, 2008, s.471). Barkley fokuserar 

även han på problem och avvikelser i hjärnområdet, han menar att vissa egenskaper mognar sakta 

i hjärnan hos mindre elever vilket leder till att de inte klarar av att hantera vissa kontrollfunktioner. 

Bland dessa finns kontrollfunktionen att skapa motivation som bidrar till att det går att utföra 

uppgifter som från början kan upplevas som ytterst ointressanta (Barkley, 1998, s.232-233). Barkley 

menar vidare att elever med svaga prefrontala kontrollfunktioner endast kan visa upp ett 

eftersträvat beteende under kortare perioder eller att de uppmärksammas av andra impulser som 

för tillfället upplevs som intensivare och mer motiverande. Elever med ADHD, menar han, har 

problem med detta. Problem med motivationen för elever med ADHD menar han kan leda till 

svårigheter att sätta igång med en uppgift och/eller svårigheter att bevara motivationen, intresse 

och koncentration så pass länge att en uppgift kan slutföras. När människor som skjutit upp ett 

arbete tillräckligt länge tar tag i det och genomför det för att undvika att de utsätts för negativa 

reaktioner från sin omgivning aktiveras de exekutiva funktionerna i hjärnan. Genom detta blir det 

då möjligt att genomföra uppgiften trots att motivationen är låg. Elever med ADHD har dock 

problem med dessa funktioner vilket leder till att det blir svårare för dem att ta tag i en uppgift som 

de inte motiveras av (Barkley, 1998, s.239-241, 116-118).  

 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

En annan benämning för det alternativa perspektivet är det socialkonstruktivistiska perspektivet 

(Nilholm 2005, s.124). Utifrån detta perspektiv ses verkligheten som en social konstruktion, detta 

innebär att upplevelser och betraktelser tolkas utifrån den egna personliga eller subjektiva 

verklighetsuppfattningen. Det anses även att människan, för att förstå omvärlden, måste diskutera 

den med andra, delta i sociala sammanhang och kunna återge vad som händer omkring både till 

andra och människan själv. För att detta ska fungera kategoriserar människan. Hjörne & Säljö 

menar att vi organiserar bland annat skolor och sjukhus för att kunna kategorisera i vardagen. 

Utifrån dessa institutioner finns även grundläggande sätt för hur vi tolkar sociala aktörers 

rättigheter och skyldigheter inom institutionerna. Vidare menar författarna att elever med ADHD 

möts av annorlunda förväntningar i skolan, än andra elever, då de kategoriseras som exempelvis 

”omogna”. Genom att kategorisera förvandlas människor, i detta fall elever med ADHD, till 

enheter som organisationen på så vis känner igen och kan bearbeta (Hjörne & Säljö, 2008, s.135).  

 

Historiskt har även elever som inte ansetts passa in i skolverksamhetens ramar kategoriserats in i 

olika grupper. Under 1800-talet kategoriserades elever med ADHD in i grupper som ”nagelbitare”, 
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”lat”, ”långsamma” och ”onda”. Beroende på vad som har influerat samhället och skolan som 

institution har olika kategorier skapats utifrån detta. I början av 1900-talet influerades skolproblem 

av medicinska och psykologiska tester vilket ledde till kategorisering av elever med ADHD som 

”intellektuellt svaga”, ”sinnesslöa” och ”långsamma”, bland annat. Under 1900-talets slut 

influerade istället sociologin och stor vikt lades vid den sociala bakgrunden. Detta ledde till 

kategorier som bland annat ”koncentrationssvårigheter” och ”aggressivitet” (Hjörne & Säljö, 2008, 

s.135). I det nuvarande samhälle kategoriseras dessa elever in i grupper som, bland annat, ADHD. 

Hjörne & Säljö understryker att kategoriseringen har skett och sker för att kunna kontrollera elever 

som anses vara utmanande. Utifrån förklaringen av människans behov av att kategorisera för att 

förstå omvärlden anses ADHD, inom detta perspektiv, som en social konstruktion vilket samhället 

har skapat (Hjörne & Säljö, 2008, s.136).   

 

I perspektivet anses det även att problem eller svårigheter i en individs olika situationer, så som 

skolsituationer, kan minskas genom att personer i dennes omgivning bemöter och skapar förståelse 

för individen på olika sätt. Att prova på olika förhållningssätt till individen är alltså en av de 

bidragande faktorer som kan få svårigheterna att minska eller helt upphöra. Att även anpassa den 

aktuella skolsituationen utifrån individens förutsättningar är ytterligare något som kan minska eller 

helt avlägsna svårigheterna. (Psykologiguiden, 2016a). 

 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv på ADHD och motivation 

Som nämndes ovan placerar inte det socialkonstruktivistiska problemen hos individen utan dessa 

återfinns istället i omgivningen (Nilholm 2005, s.124).  

 

Någon som kan tolkas använda sig av detta perspektiv i samband med forskning om motivation  

är Jenner. Jenner (2004) belyser i sin skrift ”Motivation och motivationsarbete – i skola och 

behandling”, att arbetet med motivation är en fråga om bemötande. Författaren menar att 

motivation inte ska ses som en egenskap hos individen utan som en följd av de händelser och 

upplevelser man erfarit och det bemötande andra gett en (Jenner, 2004, s.9). Den grundläggande 

frågan, menar han, är om man har anledning att känna hopp om framgång. Den som utför 

motivationsarbetet bör förstå vad låg självkänsla innebär samt vad upprepade misslyckanden skulle 

kunna innebära. Förståelse kring mötet med andra individer och vad som kan tänkas medfölja detta 

möte, för att motivation ska skapas och bevaras bör också finnas hos den ansvariga för 

motivationsarbetet (Jenner, 2004, s.9-10).  

 

Ännu en viktig del inom den pedagogiska forskningen om motivation, som Jenner, 

uppmärksammar är Pygmalioneffekten. Denna innebär att de förväntningar lärare har på elever 

och hur dessa i sin tur får avgörande betydelse för hur eleven ser på sig själv i olika sammanhang 

(Jenner, 2004, s.10). Exempelvis innebär positiva förväntningar från lärarens håll att eleven 
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presterar bra resultatmässigt, medan negativa förväntningar innebär lägre resultat. Författaren 

menar att för att bevisa att lärares förväntningar på elever påverkar deras prestationer i en viss 

riktning har två frågor fokuserats inom Pygmalioneffekten. Dessa är frågan om hur förväntningar 

formas, och hur de förmedlas. Den första frågan kan kort, sammanfattas genom att den tar upp 

lärarens intryck, förutfattade meningar om en elev och hur läraren betraktar eleven utifrån sina 

egna värderingar och behov. Det handlar alltså om mötet med eleven och det som sker där. Den 

andra frågan om hur förväntningar förmedlas kan kort fattas som att lärares beteende förklarar hur 

elever förväntas bete sig (Jenner, 2004, s.70-73). Det kan exempelvis handla om att de elever som 

har positiva förväntningar på sig får mer beröm och uppmärksamhet och därmed är mer aktiva i 

klassrummet, medan de elever som läraren anser vara lågpresterande får andra förväntningar och 

krav på sig (Jenner, 2004, s.76). Dessa förväntningar bidrar vidare med att eleverna presterar på 

olika sätt och då även motiveras olika mycket till att prestera (Brophy & Good, 1970, s.415). Groth 

uppmärksammar även omgivningens tolkning av vilka elever som anses ha skolrelaterade problem 

inom verksamheten. Han menar att dessa tolkningar bidrar till att, de elever som utsätts för dem, 

kan få problem med motivationen. Detta på grund av att andras förväntningar och tolkningar om 

en elev eller individ resulterar i självuppfyllande profetior (Groth, 2007, s.11, 24).  

 

Att få elever motiverade handlar, som tidigare nämnts, om de förväntningar läraren har på dem. 

Jenner menar också att den motivation läraren visar upp har stor betydelse då den också kommer 

att avspeglas på och påverka elevernas motivation (Jenner, 2004, s.85).  

 

 

Specialpedagogers yrkesroll och syn på elever i behov av särskilt stöd  

I denna studie fokuseras det, som tidigare har nämnts, på specialpedagogernas reflektioner och 

erfarenheter i sitt arbete med elever med ADHD och motivation. Detta bidrar dock med frågan 

vad specialpedagogers yrkesroll innebär och vilken syn de kan tänkas ha gällande elever i behov av 

särskilt stöd. Dessa frågor kommer att redas ut i detta avsnitt. 

 

Specialpedagogernas yrkesroll och därmed det arbetet de utför bidrar till en viktig del inom skolan 

vilken berör många elever. Denna yrkesgrupp förväntas bära och bär på speciella sätt att urskilja 

olika skolproblem samt speciella sätt att arbeta med dessa (Göransson et al, 2015, s.1). I studien 

Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning var syftet att ge en övergripande 

och representativ bild av den yrkesroll speciallärare och specialpedagoger har. Detta skedde genom 

data från enkätundersökningar för de specialpedagoger och speciallärare som tagit sin lärarexamen 

i Sverige 2001, 2007 och 2008 (Göransson et al, 2015, s.1). Studien bidrog med att visa på hur 

specialpedagogerna såg på elever i behov av särskilt stöd samt vad yrkesrollerna kunde innebära. 

Det förstnämnda resultatet visade på att specialpedagogerna stod för en relationell syn gällande 

elever i behov av särskilt stöd och på utbildning. Inom detta anses likvärdighet och den individuella 
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utvecklingen hos eleven som en central roll snarare än kunskapsmål och elevens frihet och ansvar. 

Författarna menar att specialpedagogerna identifierar de problem som uppstår inom skolan och 

för dessa elever som förankrade i miljön, snarare än att förankra problemen eller bristerna hos 

eleven. Denna syn kan ses som omfattande för både elever i behov av särskilt stöd och ADHD då 

elever med ADHD ingår i elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt finns det ett problem vilket 

Magnusson, Göransson & Nilholm diskuterar i deras studie Similar Situations? Special Needs in 

Different Groups of Independent Schools. Detta problem är att skolor ofta kräver en diagnos för att elever 

i behov av särskilt stöd ska få resurser som de skulle behöva, detta visar författarna genom att 

diskutera att fristående skolor behöver diagnoser för att kunna söka resurser hos kommunen. Att 

använda sig av diagnoser tillhör snarare ett kategoriskt sätt än ett relationellt sätt att se på det hela 

(Magnusson et alt, 2015, s.390). Detta kan uppfattas som motsägande i relation till hur 

specialpedagoger ser på undervisning och elever i behov av särskilt stöd.  

 

Det andra resultatet i studien Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning  visade 

sammanfattningsvis på att specialpedagogers yrkesroll innebär kunskaper att undervisa individuella 

barn/ungdomar/vuxna och grupper där elever i behov av särskilt stöd närvarar. Även samarbete 

och kvalificerade dialoger med yrkeskamrater och vårdnadshavare, föra utvecklingsarbete och 

förebyggande arbete ingår också. De kunskaper som till viss del ingår är kartläggning, 

dokumentation och utvärdering (Göransson et al, 2015, s.35-37). I studien Who should do What to 

Whom? - Occupational Groups´ Views on Special Needs av Gunilla Lindqvist undersöks olika 

yrkesgruppers syn på arbetet med elever i behov av särskilt stöd i en svensk kommun. Detta 

undersöks genom fyra olika studier där den första inkluderar olika yrkesgrupper i skola och 

förskola, däribland specialpedagoger. Den andra studien inkluderar ledare i skola och förskola 

(chefer och rektorer), den tredje baseras på yrkesgruppernas svar i studie ett och två medan den 

fjärde studien endast inkluderar rektorer och deras strategier för att främja inkludering. I resultatet 

framkom det att enligt den första studien och författarens avhandling ansåg yrkesgrupperna att 

specialpedagogerna skulle arbeta med enskild inriktad specialundervisning samt handledning för 

arbetslag medan få i alla yrkesgrupper, utom specialpedagogerna, svarade att de ska arbeta med 

organisationsutveckling. Ett annat av de resultat som framkom var att specialpedagoger delvis har 

etablerat en ny yrkesroll vilken bland annat inneburit att specialpedagoger idag arbetar mer med 

handledning, dokumentation och utvärdering än vad de gjorde för fem år sedan. Författaren menar 

då att specialundervisningen till eleverna, enligt de chefer som deltog i studien, har minskat under 

dessa fem senaste år (Lindqvist, 2013, s.181-185). 

 

Med utgångspunkt i dessa studier kan det sammanfattas som att specialpedagogers yrkesroll 

innebär att de erhåller ett relationellt synsätt på elever i behov av särskilt stöd och utbildning, 

kunskaper om att undervisa individuella barn/ungdomar/vuxna och grupper, samarbete och 

kvalificerade dialoger med yrkeskamrater och vårdnadshavare, föra utvecklingsarbete, 
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förebyggande arbete, kartläggning, dokumentation och utvärdering. Med utgångspunkt i den 

sistnämnda studien blir det även tydligt att olika yrkesgrupper inom skolan anser att 

specialpedagogers yrkesroll innebär någon av de kunskaper och arbetsuppgifter som nämns ovan, 

det som skiljer sig är vilka av dessa som yrkesgrupperna anser att specialpedagogerna borde ägna 

störst del till. 
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Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt kommer jag redogöra för ett tredje specialpedagogiskt perspektiv som framförallt 

ligger till grund för analysen av mitt empiriska material. 

Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet är ett relativt nytt perspektiv som Nilholm (2005) benämner i den 

specialpedagogiska forskningen. Detta perspektiv kan förstås ha uppstått som ett alternativ till det 

tvådelade sätt som karaktäriserar både det medicinsk-psykologiska och socialkonstruktivistiska 

perspektivet (Nilholm, 2007, s.61). Det problematiserar att båda dessa perspektiv, som har grunden 

i det tvådelade traditionellt och alternativt perspektivet, har en tendens till att utforma 

förklaringsmallar som bidrar med att förståelsen för olika skolproblem limiteras. 

Dilemmaperspektivet syftar istället till att se specialundervisningens utmaningar och dilemman 

utifrån den konkreta verksamheten, samt hur de deltagare som påverkas av svårigheterna själva 

uppfattar dessa (Nilholm, 2007, s.62). Tillskillnad från de tidigare nämnda perspektiven har detta 

perspektiv som utgångspunkt att synliggöra, de annars osynliga deltagarna, elever. Där elever med 

behov av särskilt stöd så som elever med ADHD främst uppmärksammas (Nilholm, 2007, s.86). 

Perspektivet fokuserar på studien av det verkliga utbildningssystemets komplexitet utifrån de 

dilemman som det har att hantera. Dilemman ses som en konflikt eller å skiljaktighet som inte kan 

avslutas, men som ändå måste hanteras (Nilholm, 2007, s.61). 

 

Dilemma perspektivet utgår från att det i en skolverksamhet finns ett grundläggande dilemma som 

i sin tur orsakar ytterligare dilemman. Detta dilemma innebär att utbildningen ska ge alla elever en 

liknande utbildning, men samtidigt har alla elever olika intressen, förmågor, egenskaper och 

förutsättningar, vilket kräver en anpassning av undervisningen (Nilholm, 2005, s.131-132). Nilholm 

ger exempel på tre motsättningar som är vanligt förekommande gällande elever med ADHD och 

menar på att olika perspektiv ofta lägger tonvikt vid en av dessa aspekter. Detta leder i sin tur till 

konsekvenser för eleverna (Nilholm, 2007, s.77). Dessa tre dilemman kan delas in i tre kategorier: 

 

1. Individ kontra kategori 

2. Brist kontra olikhet 

3. Kompensation kontra deltagande  

(Nilholm, 2007, s.68) 

 

Genom att använda ett dilemmaperspektiv synliggörs inte endast en av dessa aspekter i en kategori 

utan båda.  
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Gällande elever som är i behov av särskilt stöd kan alltså specialpedagoger ställas inför en rad 

dilemman. Ett exempel på ett dilemma är att specialpedagoger kan uppfatta att elever med ADHD 

behöver extra stöd i undervisningen och att eleverna därför kategoriseras in i en grupp, men 

samtidigt kan specialpedagogerna anse att varje elev bör bemötas som unika och enskilda individer 

(Nilholm, 2005, s.133-134). Ett annat exempel på ett dilemma är om specialpedagoger ska 

kompensera eleverna, alltså om detta ska ske genom att de deltar i den vanliga undervisningen eller 

om det ska ske på ett annorlunda sätt (Nilholm, 2005, s.134).  

 

Detta perspektiv lägger inte problemen enbart hos individen, så som det traditionella perspektivet 

gör, utan snarare i ett form av socialt rum där diskussioner för hur olikhet ska behandlas och 

nämnas sker. Det syftar alltså inte till att lösa de problem som dilemman uppmärksammar utan det 

handlar snarare om att synliggöra det sammansatta och invecklade som existerar i det verkliga 

utbildningssystemet (Nilholm, 2005, s.135). Den tolkning Nilholm har för dilemmaperspektivet 

innebär att finna förståelse för det invecklade i utbildningen och i lärandet. Han menar att forskare 

som utgår från perspektiv med grunden i traditionella och alternativa sätt att se på specialpedagogik 

kräver att lösa samhällsrelaterade problem med utgångspunkt i de antaganden och den förståelse 

av problemet som är given i respektive perspektiv. Och att de då har rätt till att bestämma över 

specialpedagogikens utformning. 

 

När jag använder mig av dilemmaperspektivet i denna studies analys av det empiriska materialet tar 

jag avstamp i Nilholms dilemmaperspekiv. Jag tolkar detta som ett perspektiv som 

uppmärksammar flera aspekter av de motsättningar som uppstår i olika svårlösta valsituationer 

inom skolan. Det kan förklaras som att en valsituation alltid ger upphov till en annan och att dessa 

medför olika slags konsekvenser, beroende på vilket val som görs. Därför anser jag inte att 

perspektivet syftar till att hitta rätt lösningar på de motsättningar som uppstår utan snarare om att 

synliggöra motsättningarna och de konsekvenser eller följder som olika valsituationer kan bidrar 

med och vad detta kan innebära för elever med ADHD. Att synliggöra deltagarnas upplevelser av 

svårigheter i den konkreta skolverksamheten tar Nilholm (2007), som tidigare nämndes, upp som 

en viktig utgångspunkt i dilemmaperspektivet. I denna studie tolkar jag det som att 

specialpedagoger är en av dessa deltagare. Dessa kan i sin tur synliggöra ytterligare deltagare, så 

som elever med ADHD, och specialpedagogernas tolkning av elevernas upplevelser i 

skolverksamheten. I min analys kommer jag även använda mig av Nilholms (2007) sätt att 

kategorisera dilemman och dess aspekter. Exempelvis kan ett dilemma delas in i aspekterna delta i 

klassrummet kontra delta utanför klassrummet.  
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Dilemmaperspektivet, ADHD och motivation 

Dilemmaperspektivet handlar, som tidigare nämnts, om att det bland annat i skolsituationer uppstår 

motsättningar som inte går att lösa, men som ändå kräver olika former av beslut. Dessa 

motsättningar påverkar i sin tur individer på olika sätt och genom att endast välja att utgå från den 

ena aspekten, och därmed utesluta den andra, begränsas komplexiteten av fenomenet. Ett exempel 

är att välja att se lärande som överföring av kunskap respektive att se det som en aktiv handling där 

eleven skapar förståelse av världen (Nilholm, 2007, s.61). Nilholm tar bland annat upp hur 

Socialstyrelsen anser att svår ADHD bör behandlas inom skolverksamheten. Bland annat i form 

av beslut om undervisning i liten grupp och beteendemodifikation. Dessa beslut eller riktlinjer tar 

dock inte hänsyn till den aspekt som synliggör skolans demokratiska uppdrag. Inte heller till 

möjligheten att det kanske är skolans miljö som kan behöva anpassas istället för eleverna med 

särskilt behov. Dilemmaperspektivet bidrar med att synliggöra och ställa dessa motsättningar emot 

varandra och visar på så vis att situationen är mer komplex än vad den kan verka (Nilholm, 2007, 

s.81-82).  

 

Nilholm hänvisar även till en undersökning som genomfördes i USA där syftet var att se varför 

elever misslyckades i skolan. Undersökningen visade att elever med olika bakgrund och olika 

kulturer både befann sig i olika typer av skolsammanhang och hade olika sätt att läsa, berätta och 

skriva på. En elevgrupps bakgrund stämde bättre överens med skolans förväntningar på vad 

eleverna skulle lära sig i läsnings, berättande och skrivkultur. Detta resulterade i att den elevgrupp 

som hade en liknande läsnings-, berättande- och skrivkultur hemma som i skolan även var de elever 

som lyckades bättre i just skolan (Nilholm, 2007, s.80-82). Nilholm menar att om skolan hade 

anpassat skolmiljön utifrån de olika elevernas bakgrund så hade de kunnat lyckas bättre, däremot 

innebär det utifrån ett dilemmaperspektiv att problemen inte är lösta om den insatsen hade gjorts. 

Insatsen hade i sin tur bidragit med nya motsättningar (Nilholm, 2007, s.80-82). Detta skulle kunna 

tolkas som att om insatser görs för elever i behov av särskilt stöd, så som elever med ADHD,  

kommer det alltid finnas motsättningar i dessa insatser. Detsamma gäller för motivation när det 

kommer till elever med ADHD. Barkley tar exempelvis upp att elever med ADHD endast kan 

fokusera på en uppgift och motivera sig till den under en viss tid då intresset för uppgiften inte är 

kopplad till eleven (Barkley, 1998, s.239-241). Genom att applicera ett dilemmaperspektiv på detta 

påstående om motivation och ADHD kan tolkningen bli att denna situation utgår från att alla 

elever med ADHD är placerade i en och samma kategori. Motsättningen till detta skulle då vara att 

se eleven som en enskild individ och att det därför inte går att generalisera att ett och samma åtgärd 

passar alla elever med ADHD.  

 

Att se på elever med ADHD och motivation utifrån ett dilemmaperspektiv tolkar jag som ett 

dilemma i sig. Detta eftersom att det automatiskt innebär att ett val mellan att se eleven som individ 

kontra kategori sker. Alltså att generalisera att ett visst typ av sätt att motivera elever fungerar för 
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alla elever med ADHD eller att utgå från att det är individuellt vad som motiverar. Min tolkning är 

att huvudsaken är att uppmärksamma eleven som osynlig deltagare och utgå från dem när 

valsituationer kring motivation uppstår. Det handlar alltså inte om att genom dilemmaperspektivet 

på motivation föreslå en lösning utan att synliggöra alternativ för att hitta ett som passar den 

enskilda eleven. Att vara medveten om att dilemman alltid kan uppstå tolkar jag också som viktigt 

där huvudsaken är att dessa uppmärksammas och reflekteras kring för att förstå hur de kan påverka 

elever med ADHD på olika sätt. Det är denna teoretiska utgångspunkt, dilemmaperspektivet på 

motivation, utgår jag från i analysen av mitt empiriska material.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka specialpedagogers reflektioner kring och erfarenheter av 

arbete för att motivera elever med ADHD i klassrummet. Utifrån detta kommer följande 

frågeställningar att behandlas i detta arbete: 
 

1. Vad är ADHD utifrån specialpedagogernas perspektiv?  

2. Hur reflekterar specialpedagoger kring sina egna erfarenheter med motivation för elever 
med ADHD?  

3. På vilka sätt uttrycker specialpedagoger eventuella dilemman i relation till att motivera 
elever med ADHD?   
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Metod 

Metodval 

Det finns olika former av metoder när det gäller forskning, den ena är den kvalitativa metoden 

medan den andra är den kvantitativa metoden. Dessa metoder har olika syften och mål, de bidrar 

med olika underlag och resultat, samt att de är beroende av vilka svar som eftersträvas i forskningen 

(Svensson & Starrin, 2011). Eftersom att syftet med denna studie var att ta reda på 

specialpedagogers personliga reflektioner och erfarenheter av arbetet med elever med ADHD och 

motivation valde jag den kvalitativa metoden. Detta eftersom att forskare som använder sig av 

denna är intresserad av just människors erfarenheter, upplevelser och tankar. På så vis kunde jag 

även komma närmare mina informanter än om jag hade valt exempelvis enkäter (Ahrner & 

Svensson, 2011, s.12, 17). För att jag skulle kunna få reda på specialpedagogernas reflektioner och 

erfarenheter bestämde jag mig för att genomföra intervjuer då detta kunde bidra med att de verbalt 

fick uttrycka sina tankar. Att se till att intervjuerna utgår från frågeställningarna menar Ahrner och 

Svensson är en viktig del i den kvalitativa metoden, med detta i åtanke utformade jag därför 

intervjufrågorna utifrån studiens frågeställningar (Ahrner och Svensson, 2011, s.12, 17). Svensson 

& Starrin tar upp att den kvalitiva studien ofta innebär att ytterst få deltagare inkluderas, detta var 

även fallet för min studie. Eftersom att jag ville genomföra en studie som fördjupade sig i 

specialpedagogers reflektioner och erfarenheter insåg jag att detta skulle begränsa antalet 

specialpedagoger, antalet begränsades därför till fem. Det kan anses problematiskt att inkludera få 

deltagare i studien då resultatet inte kan generaliseras, dock kan detta anses kompenseras med att 

studien erbjuder en fördjupad karaktär (Svensson & Starrin, 2011, s.54-55).  

Intervju som metod 

Det finns, inom den kvalitativa metoden, olika typer av intervjuer. Två exempel av intervjuer är 

den öppna intervjun och den strukturerade intervjun, inom den sistnämnda är semistrukturerade 

intervjuer vanligast. Den metod som kan upplevas som bekvämast är semistrukturerade intervjuer 

där en person i taget deltar (Dalen, 2015, s.31). När metod för intervjun skulle väljas utgick jag ifrån 

studiens syfte och vad som kunde tänkas passa i relation till detta. Eftersom att jag bestämde mig 

för att intervjua en specialpedagog från respektive fem olika skolor beslutade jag mig för att 

använda den semistrukturerade intervjun (Dalen, 2015, s.31). Detta eftersom att jag ville intervjua 

specialpedagogerna enskilt, på deras arbetsplatser vilket även är någonting denna typ av intervju 

utgår ifrån. Att vara på sin arbetsplats ansåg jag kunde inge en känsla av trygghet och att intervjua 

en i taget kunde även bidra med detta samt att de kunde få tid att reflektera på ett annat sätt än om 

de hade deltagit i exempelvis en gruppintervju. I gruppintervjuer kan reflektioner, tankar och åsikter 

dessutom skilja sig betydligt jämfört med om utförandet sker enskilt (Krag Jacobsen, s.171-172, 

1993). Eftersom att jag ville få reda på specialpedagogernas genuina reflektioner och tankar valde 

jag därför att genomföra intervjuerna en och en.  
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Syftet med semistrukturerade intervjuer är att synliggöra individens egen verklighet, därför är det 

eftersträvbart att individen berättar självständigt utan att den som intervjuar leder samtalet för 

mycket, förmågan att lyssna blir då viktig (Dalen, 2015, s.39). Med detta i åtanke utformades en 

intervjuguide som utgick från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Jag ansåg att detta 

kunde bidra med att samtalet kunde uppfattas som mer naturligt och att specialpedagogerna till 

viss del själva fick styra i vilken ordning saker kunde tas upp. Ytterligare någonting som kunde 

bidra till att intervjun kunde uppfattas som mer naturlig och som kunde bidra till att 

specialpedagogernas egna reflektioner och tankar kom fram var genom att ställa öppna frågor. 

Detta innebär att frågan ibland annat en intervju inleds med frågeord eller en inbjudan som 

exempelvis ”Berätta om din bakgrund” (Krag Jacobsen, 1993, s.172). Detta bidrog till att 

intervjuguidens frågeställningar utformades på detta sätt samt med följdfrågor. Enligt Dalen ska 

intervjuguiden även innehålla frågor som täcker det området som studeras samt att den ska relatera 

till studiens frågeställningar (Dalen, 2015, s.31-32). Därför utformades intervjuguiden utifrån 

forskningsfrågorna. Dessa forskningsfrågor kategoriserades in i tre olika teman vilka var 

Uppfattningar om ADHD och motivation, Erfarenheter av arbete med ADHD och motivation samt Dilemman 

(Bilaga 1). De innehöll i sin tur frågor som, utifrån hur de var formulerade, kunde placeras in under 

respektive tema. Intervjuerna spelades även in då det var och är av stor vikt att få med 

respondentens egna ord (Dalen, 2015, s.33-34), dessutom fanns möjlighet att gå tillbaka och 

korrigera anteckningarna då osäkerhet kring vad respondenten sa uppstod. Nackdelen är dock, i 

allmänhet, att inspelningar kan bidra till att respondenten kan känna sig hämmad och därmed inte 

är ärlig under intervjun (Bell, 2005, s.165), dock ansågs fördelarna överväga nackdelarna i detta fall.  

 

 

Urval av informanter   

Fem specialpedagoger intervjuades och alla dessa var från olika skolor inom en och samma 

kommun i Uppland. Då syftet med studien var att synliggöra arbetet med elever med ADHD och 

motivation ville jag ta del av specialpedagogernas egna tankar, reflektioner och erfarenheter. Att ta 

del av respondenternas egna tankar och erfarenheter är även den kvalitativa studiens huvudsyfte, 

vilket som tidigare har nämnts används i detta arbete. 

 

Eftersom att konfidentialitetskravet är ett av de fyra krav som bör följas utifrån de forsknings etiska 

principerna, vid genomförande av forskningsstudier, är respondenterna anonyma i studien och 

deras egentliga namn har ersatts med bokstäver.  

Specialpedagog A 
A är i 30års åldern som har jobbat som förskolelärare och utbildade sig sedan till grundskolelärare 
på 2 år. Därefter gick hon specialpedagogutbildningen i 3 år. Hon jobbar för närvarande som 
Specialpedagog på en F-5 skola och har gjort det i 8 år. 
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Specialpedagog B  
B är i 50års åldern och är utbildad matematik och SO-lärare, därefter studerade hon en 
påbyggnadsutbildning som specialpedagog. Hon har arbetat som specialpedagog i 4 år. För 
närvarande arbetar hon på en F-6-skola. 

Specialpedagog C 
C är i 50års åldern och är i grunden förskolelärare, men hon utbildade sig senare till 
grundskolelärare. Hon arbetar för närvarande som specialpedagog på en F-6 skola. I 16 år har 
hon arbetat som detta. 

Specialpedagog D 
D är i 60års åldern och har utbildning som grundskolelärare i de tidigare åren (F-3). Hon 
bestämde hon sig dock för att utbilda sig till specialpedagog och har arbetat som det i 33 år.  

Specialpedagog E 
E är i 40års åldern och har utbildning som lågstadielärare, som hon själv benämnde det som, och 
arbetar på en F-6 skola. Hon har specialpedagogutbildning samt 125 hp i psykologi. I 15 år har 
hon arbetat som specialpedagog. 

För att få tag i specialpedagoger användes först mail och inlägg på olika sociala medier, detta 

resulterade dock inte i någon respons. Genom att söka upp specialpedagogerna via kommunens 

hemsida och därefter ringa till skolornas respektive receptioner kunde specialpedagogerna 

kontaktas. Information om arbetets syfte sammanfattades på telefon och två av specialpedagogerna 

gav även ut sin mailadress så att de kunde förbereda sig i förväg genom att läsa intervjufrågorna. 

Även plats, datum och tid bestämdes över telefon. 

Etiska överväganden 

Ett huvudvillkor när forskning utförs, oavsett vilken karaktär denna har, är att de etiska principerna 

som Vetenskapsrådet uppmärksammar följs. Det finns fyra krav som bör uppfyllas enligt de 

forskningsetiska principerna, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav uppfylldes genom att deltagarna i 

intervjun informerades om olika aspekter av deras medverkan. Dessa aspekter var att intervjun 

skulle spelas in, att de under intervjuns gång hade rätt till att avbryta sin medverkan när än de ville 

om de ville, att deras medverkan var frivillig samt att intervjufrågorna fokuserade på deras egna 

reflektioner kring sitt arbete. Studiens syfte samt hur materialet från intervjun skulle komma att 

användas var även någonting som framfördes. Ytterligare informerades deltagarna om att varken 

deras identitet eller uppgifter som kan uppfattas som etiskt känsliga skulle publiceras i arbetet. Det 

underströks även att uppgifterna som samlades in endast används i forskningsändamål. 

 

Denna information skedde både muntligt, innan intervjun började, samt skriftligt genom en 

samtyckesblankett. Innan intervjun började fick specialpedagogerna skriva under 

samtyckesblanketten för att stärka att de frivilligt deltog samt hade godkänt och förstått deras 

rättigheter utifrån de forskningsetiska principerna. 
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Bearbetning 

Efter genomförandet av intervjuerna lyssnades materialet igenom flera gånger samt 

transkriberades. Resultatet analyserades och teman samt underteman identifierades.  De teman som 

fanns i intervjuguiden utgjorde även huvudteman i materialinsamlingen. Utifrån dessa fördes det 

material som passade in under respektive huvudtema samman. Därefter utformades underteman 

som tog upp det som huvudtemat innehöll, baserat på de frågor som fanns med i intervjuguiden 

samt utifrån de gemensamma saker som specialpedagogerna tog upp. Under huvudtemat 

Uppfattningar om ADHD och motivation som handlade om just uppfattningar om ADHD och 

uppfattningar om ADHD och motivation framkom underteman som Definition av ADHD och 

ADHD och motivation. Under huvudtemat Erfarenheter av arbete med ADHD och motivation 

sammanfördes specialpedagogernas erfarenheter av och reflektioner kring deras arbete med elever 

med ADHD och motivation. Detta resulterade i underteman som belöning och känslan av att lyckas 

då detta var någonting alla specialpedagoger tog upp. Under det sista huvudtemat Dilemman fördes 

specialpedagogernas tankar om olika dilemman i samband med elever med ADHD och motivation 

samman vilket ledde till underteman som I eller utanför det reguljära klassrummet och Krav och lust.  

Tillförlitlighet 

Begreppen validitet och reliabilitet är inom den kvalitativa forskningen av stor vikt, detta eftersom 

att de uppmärksammar hur hög eller låg tillförlitligheten hos den data som samlats in är. Det 

förstnämnda begreppet, validitet, syftar till att den metod som väljs även mäter det som är avsett 

att mätas. Det andra begreppet, reliabilitet, handlar i sin tur om hur pålitligt resultatet är. Skulle 

exempelvis undersökningen genomföras igen så skulle resultatet förbli samma som vid första 

undersökningen (Bryman, s.49, 2011). 

 

Bryman förklarar att vissa forskare menar att begreppen validitet och reliabilitet kan anses vara 

mindre relevanta när det gäller undersökningar av kvalitativ karaktär. Detta eftersom att man, till 

skillnad från kvantitativa undersökningar, inte är intresserad av mätningar. Författaren föreslår ett 

alternativt sätt att se det på vilket innebär att begreppen assimileras, men utan att deras 

grundbetydelse förändras. Vilket betyder att just mätning inte blir lika avgörande (Bryman, 2011, s. 

351). Larsson poängterar att de resultat som framkommer genom den kvalitativa undersökningen 

eller forskningen begränsas när det gäller att generalisera resultaten. Detta eftersom att resultaten 

aldrig kan bidra med att synliggöra exakt samma förhållanden (Larsson, 2005, s. 119). Validitet 

innebär att det som avses att mätas faktiskt mätas (Larsson, 2005, s. 294). Kvale menar att 

validiteten fungerar som en slags giltighet gällande ifall den metod som valts också undersöker det 

som syftas till att undersökas (Kvale, 2009, s. 264). Teman och frågeställningar utformades utifrån 

både syfte och forskningsfrågor i en intervjuguide, detta för att bidra med just validitet. De resultat 

som uppstått har inte som syfte att generaliseras till att gälla för en större grupp av individer. Precis 

som Larsson (2005) poängterar begränsas denna möjlighet. Resultaten har endast generaliserats om 
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specialpedagogerna varit överens om samma saker, för att vara säker på detta har intervjuerna 

noggrant transkriberats och bearbetats upprepade gånger. 

 

Bryman förklarar reliabilitet som en tillförlitlighet gällande frågan om resultaten skulle förbli samma 

ifall exakt samma studie genomfördes igen (Bryman, 2011, s. 49). Kvale ifrågasätter istället detta 

och menar på att reliabilitet och därmed tillförlitligheten i intervjustudier snarare handlar om att 

som intervjuare vara så subjektiv som möjligt vid intervju och transkribering av intervjun (Kvale, 

1997, s.149-150). Därför transkriberades varenda ord noggrant i denna studie och medvetenheten 

om att jag som intervjuare endast skulle hålla mig till frågorna utan att vara objektiv togs tillvara 

på. Intervjuerna valdes även att spelas in då det kan bidra med att öka tillförlitligheten. Dalen menar 

att genom att använda sig av inspelning av intervjuer ökar chansen att deltagarnas tankar är de som 

bearbetas och inte de egna tankarna (Dalen, 2015, s. 33-34). Samtidigt fanns en medvetenhet om 

att det kan upplevas som obehagligt och hämmande att spelas in därför utformades en 

samtyckesblankett där alternativet att antingen spela in eller inte spela in fanns med. På så vis kunde 

specialpedagogerna välja om de ville bli inspelade eller inte. Alla specialpedagoger valde dock att 

tacka ja till inspelningen av intervjuerna. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt redogör jag för vad specialpedagogerna har sagt, analyserar deras syn på elever med 

ADHD samt deras reflektioner och erfarenheter gällande elever med ADHD och motivation. 

Detta utförs i relation till tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkterna vilka 

presenterades i tidigare avsnitt.  

Uppfattningar om ADHD och motivation 

Specialpedagogernas definition av ADHD 

Nilholm (2005) menar, som tidigare nämnts, att det finns två olika inriktningar av specialpedagogik 

där bland annat problem placeras olika. Det ena perspektivet är det medicinsk-psykologiska där 

problemet placeras hos eleven medan det andra perspektivet, det socialkonstruktivistiska, istället 

placerar problemet utanför eleven. Detta kan exempelvis vara i individens omgivning och i det 

sociala bemötandet som denne erfarit. Nilholm (2005) menar att det finns ett behov av ett tredje 

perspektiv och hänvisar då till dilemmaperspektivet. Detta perspektiv fokuserar på eleven som 

individ och hur stöd, för elever med särskilt behov, kan utformas i olika situationer. Utifrån detta 

perspektiv tolkar jag det som att man kan se elever med och i svårigheter och att det inte finns någon 

universell lösning som passar alla elever, oavsett diagnos eller inte. I detta avsnitt kommer 

specialpedagogernas definition av ADHD att återkopplas till någon av dessa perspektiv, eftersom 

att jag anser att det kan bidra med att definiera vad de faktiskt har för perspektiv i detta 

sammanhang. Detta blir relevant eftersom att en av syftets forskningsfrågor tar upp detta. 

 

 

Studien visar på att specialpedagogernas definitioner av ADHD, utifrån deras egna reflektioner och 

erfarenheter, delvis var lika. Det som skiljde uppfattningarna åt var att vissa specialpedagoger ansåg 

att det var flera och gemensamma svårigheter som definierade elever med ADHD medan andra 

menade på att detta beror på vilken ”grundpersonlighet” eleven med ADHD har. De menade att 

beroende på hur eleven är som person kan svårigheterna variera. En av specialpedagogerna gav 

exemplet att är en elev med ADHD väldigt ambitiös och målmedveten i skolan kan det bidra till 

att svårigheter med koncentration och fokus inte blir en svårighet som det kan bli för en elev med 

ADHD som inte är på detta sätt. A uttryckte definitionen av ADHD på följande sätt: 

 

För mig så är det liksom ett sätt... svårt att sortera intryck, svårt att organisera 

planera sin... sin asså sin dag i skolan och det behöver man få hjälp med... svårt 

med övergångar. Asså stopp och start... sådana här saker som är.. när börjar en sak 

och när slutar den? Tid.. tidsbegrepp.. vi kan säga ’Nu är det fem minuter kvar’... 

för en ADHD elev, inte för alla , men för en del så innebär det det säger dem 
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ingenting. För de har inget begrepp om hur långt fem minuter är […] 

- Specialpedagog A 

A är en av de specialpedagoger som definierar ADHD utifrån flera typer av svårigheter. Hon 

förklarar även att dessa svårigheter innebär att hon behöver handleda läraren mycket och att de 

lösningar som utförs för dessa svårigheter är någonting som fungerar för alla elever, inte endast 

elever med ADHD. Det kan exempelvis vara att ha en viss, tydlig struktur i klassrummet med 

scheman och bilder för hur dagen ska te sig. Utifrån detta kan det tolkas som att A har ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv eftersom att hon både uttrycker förändringar i omgivningen 

som lösningar på problemet samt att hon tydligt uttrycker att alla med diagnosen ADHD inte är 

likadana. Även D skulle kunna tolkas ha detta perspektiv och på följande vis definierar hon 

ADHD:  

Koncentrationen är nummer ett, låg tilltro till vad de kan, svårt att byta fokus, det 

får inte bli för mycket intryck.. ljud och andra som går omkring… det stör… inte 

för mycket information, en sak i taget lugnt och stilla...  

- Specialpedagog D 

D uppfattar det även som A att för mycket intryck, så som oljud och sådant i omgivningen som 

distraherar eleverna, är typiska svårigheter för dessa elever.  B är en av de specialpedagoger som 

endast nämner två svårigheter där koncentrationssvårigheter som beror på yttre faktorer så som 

oljud och annan form av stimuli i omgivningen även är en av dem. Den andra svårigheten hon 

nämner är tilltron till sin egen förmåga. De resterande två specialpedagogerna definierar ADHD 

hos elever utifrån två typer av svårigheter. C och E menar att svårigheterna beror på vilken 

grundpersonlighet eleven med ADHD har, men det som kan anses vara generellt för dessa elever 

är svårigheten att behålla fokus samt svårigheter med impulskontroll. E är dock väldigt tydlig med 

att svårigheterna varierar från individ till individ och egentligen inte går att generalisera. 

Jag tycker man… Alla elever med ADHD är olika, det finns ett helt spektrum var 

de kan befinna sig. Därf- det är svårt att generalisera, för alla är ju olika […] Det är 

viktigt att förstå att man inte är sin diagnos 

- Specialpedagog E 

Som tidigare nämnts väljer hon att uttrycka svårigheter med att fokusera är en av de svårigheter 

många av eleverna har problem med. Samtidigt menar hon att det även är en variation där och att 
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beroende på vilken miljö de vistas i så kan svårigheten antingen synas mer eller mindre. C 

uttrycker sitt sätt att se det på följande sätt: 

Det är en variation, beror på vilken grundpersonlighet eleven med ADHD har… 

Men att hålla fokus, svårigheter att behålla fokus.. Det är den, den stora. 

Impulskontroll också. Veta vad man ska fokusera på, det här med intryck man far 

och aa… man kan inte kan sortera var man ska hålla fokus. All information man får 

gör att man har svårt att fokusera 

- Specialpedagog C 

En förklaring skulle i detta fall även kunna vara att även C, när hon, syftar på problematik kring 

att sortera intryck och information menar att det leder till svårigheter att fokusera. När det gäller 

C, samt även Ds perspektiv på elever med ADHD kan detta ovannämnda citat tolkas syfta till att 

alla elever med ADHD har en förutbestämd svårighet av ADHD, vilket finns hos dem själva. 

Detta eftersom att det kan tolkas som att C generaliserar vilka svårigheter som är de största för 

dessa elever. Detta skulle innebära ett medicinsk-psykologiskt perspektiv. Å andra sidan är det ett 

väldigt flytande uttryck då hon nämner att det är en ”variation”. Detta kan även kan syfta på att 

beroende på vilken miljö eleven befinner sig i eller vilka bemötande eleven får kan svårigheterna 

minska eller öka med grund i personligheten. Detta skulle då i sin tur innebära att perspektivet 

snarare var socialkonstruktivistiskt. Utifrån min egen tolkning och med hänsyn till Cs sätt att 

under stora delar av intervjun synliggjorde olika sidor av samma situation skulle jag tolka det som 

att hon använder sig av ett dilemmaperspektiv. I uttrycket ovan tydliggör hon det klart att 

definitionen av ADHD för elever varierar, att det är svårt att generalisera svårigheter för individer 

då alla är olika. En definition behöver rimligtvis inte passa in på alla, ska hon dock försöka 

generalisera handlar det då om fokus eller impulskontroll. 

Inom ett medicinsk-psykologiskt perspektiv ligger bland annat fokus på att sortera in elever i 

olika kategorier för att hitta en generell och rätt lösning eller undervisningsmetod. Det kan tolkas 

som att de intervjuade specialpedagoger delvis har ett medicinsk-psykologiskt perspektiv 

eftersom att de på något sätt definierar det som att problemet ligger hos individen på olika sätt 

och att stödet ska utformas för att kompensera detta. Å andra sidan uttrycker några av 

specialpedagogerna (C, D, E och A) att det inte går att generalisera och dra slutsatsen att en och 

samma sak definierar eller fungerar för alla elever med ADHD. 
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ADHD och motivation 

Specialpedagogernas uppfattningar om ADHD och motivation var till största del olika. Det som 

alla var överens om var att för att finna motivationen krävs det att en god relation till eleven skapas 

där denne känner sig både trygg och bekräftad. De var även överens om att den största anledningen 

till att motivationen brister är känslan av misslyckande. Det som skiljer är dock hur 

specialpedagogerna reflekterar kring innebörden av motivation i samband med ADHD. 

A talade bland annat om att motivation kan ses som en motor alla individer har. Denna motor 

menar hon bygger på att kunna planera, organisera och se stora skeenden. Har denna förmåga inte 

övats upp blir det svårt att motiveras. 

 

[…] Kan ju va väldigt svårt om man har ADHD att ha en egen motor […], man 

kan se aha nu gör jag klart det här sen kommer nästa å då har man ju den egna 

motorn. Men kan man inte det, har man inte övat upp den förmågan och för de här 

eleverna (elever med ADHD) är det ju svårare å öva upp det då blir det... (suck)... 

det blir ju svårt. Det är ju liksom det som är det svåra i det här å det måste vi hjälpa 

dem med, med extraanpassningar på olika sätt. 

- Specialpedagog A 

Hon tar även, som B, upp betydelsen av att vara intresserad av en uppgift för motivationen. B 

menar att hittar man det elever med ADHD är intresserad av så kan de jobba hur länge som 

helst. D är även inne på samma spår, men uttrycker detta på följande sätt: 

Det handlar om att de ska vilja, tilltron till sin egen förmåga… Att… Att det man 

gör… Det känns meningsfullt det man gör och att det är på rätt nivå. Då kommer 

motivationen. 

- Specialpedagog D 

D tar även uppbetydelsen av att eleverna inte får vara överstimulerade, att de måste få ”landa” 

innan de påbörjar arbetet, annars spelar det ingen roll om en uppgift är rolig den kommer ändå 

inte genomföras. D uttrycker även att pauser är nödvändiga eftersom att elever med ADHD 

endast kan vara koncentrerad under en kortare period, vilket även är någonting som både B och 

E håller med om. Barkley (2006) talar även han om att elever med ADHD endast kan visa upp ett 

eftersträvat beteende en kortare tid. Detta menar han i sin tur beror på svaga prefrontala 

kontrollfunktioner i hjärnan. Specialpedagog C har inte samma reflektioner kring motivation som 

D. Hon menar istället, tillskillnad från D, att det aldrig innebär att eleven inte vill. Hon menar att 



 

 28 

eleven alltid vill, men att de inte alltid vet hur de ska göra eller att de kan. Motivation beskriver 

hon som en del i ledet att tro på sin egen förmåga. 

Det är som en ekvation… Motivation är en del av ledet, utan den går inte 

ekvationen att lösa… Någonstans måste det finnas, finnas med att ’jag tror att jag 

kommer att kunna’, fattas en så går inte ekvationen att lösa. Om jag tror att jag 

kommer kunna göra det så kommer jag vilja göra det… Jag får motivation till att 

göra det. Få dem att tro att de kan lyckas, det är där nyckeln är. Man blir inte 

motiverad när man tror att man inte kan. 

- Specialpedagog C 

Vidare diskuterar hon även vikten av lärares, hennes egen och specialpedagogers förväntningar på 

dessa elever. Hon menar att dessa förväntningar är avgörande för elevernas tilltro till den egna 

förmåga och att den hela tiden påverkas av vad de vuxna säger verbalt och med hjälp av 

kroppsspråk. Detta påverkar i sin tur motivationen. Känner en elev med ADHD att den kan och 

även får bevis och beröm för detta så kommer motivationen att öka. 

Även om specialpedagogerna har olika reflektioner kring motivation så uttryckte varenda en av 

dem att elever med ADHD kan, att det inte är där problemet finns. De kan minst lika mycket 

som elever som inte har denna diagnos, svårigheterna handlar snarare om att de behöver mer 

stöttning på olika sätt för att klara av att ta tag i skolarbetet. Alla, utom D och E, tar upp 

förväntningar. I det sammanhanget att kraven kan behöva sänkas, men inte förväntningarna. 

Jenner fokuserar bland annat fokuserar på att de förväntningar specialpedagoger och lärare har på 

elever med ADHD också kommer påverka både självkänsla och motivation (Jenner, 2004). 

Specialpedagogers erfarenheter av arbete med ADHD och motivation 

Alla de pedagoger som intervjuades hade olika erfarenheter gällande arbetet med elever med 

ADHD och motivation vilket resulterade i att de arbetade på olika sätt. Det gick dock att urskilja 

två sätt att arbeta på som dessa specialpedagoger i stort använde sig av, däremot fanns variationer 

i hur de arbetade med detta. De två sätten var arbetet med belöning och känslan att lyckas. Inom 

dessa kunde dessutom dilemman identifieras utifrån specialpedagogernas svar.  

Belöning 

Det framkom att belöning var en avgörande drivkrafterna för att skapa motivation, enligt 

specialpedagogerna. De var överlag överens om att belöning var bra och att de arbetade med detta 

för att skapa motivation, men det fanns en som var mer eller mindre skeptisk mot det. A uttryckte 
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att hon var väldigt försiktig med att belöna eleverna då hon inte ansåg att det var ett hållbart sätt 

att arbeta på, medan de andra ansåg att belöning fungerade utmärkt på både kort och lång sikt. A 

pratade istället om en ”motivations motor” och att det gäller att få igång den. Vidare menade hon 

att det inte kommer finnas någon med en guldstjärna och andra former av belöningar i framtiden 

som ger dessa elever den när denne gjort någonting bra, därför behöver man arbeta med motivation 

på andra sätt. På så vis vet eleverna senare, i framtiden, hur de kan göra för att motivera sig på egen 

hand. 

 

[…] Men det är klart man ska få belöning när man har gjort nåt, men man måste vara 

varsam med vad man ger för belöning. (Hur arbetar du då, istället för belöning?) ja, 

att man kan.. man kan ju motivera att asså.. det handlar ju också om att fråga eleven.. 

om vi hinner hit, vad sk-.. vad tänker du att vi ska göra sen? Aa, men jag skulle vilja 

visa en grej som jag har ehm hitta på datan eller hittat på nätet. 

 - Specialpedagog A 

 

Hon förklarade att hon inte belönar i form av saker utan i form av belöningar som kommer inifrån 

eleven själv. Så som att fråga vad eleven vill göra då denne har gjort klart det den ska. Detta anser 

hon kan leda till att de själva senare i livet hittar verktyg för att motivera sig. 

 

B menar istället att belöningar fungerar utmärkt och att varje gång eleven uppnår ett delmål får 

denne även en delbelöning som i slutändan leder till att eleven får en sak av sina föräldrar. Detta 

menar hon fungerar bra förutsatt att man har en god relation och kontakt med föräldrarna där de 

har godkänt detta. Hon berättade även att hon arbetade mycket med datorer och iPads. 

 

Det finns så många som tycker pennan är tråkig… Dom… Dom försöker inte ens, 

sen när jag tar fram iPaden… Då jobbar dom jättebra. 

 - Specialpedagog B 

 

Ett arbetssätt hon gärna hade velat testa på hade även varit att börja med iPads och datorer och 

därefter forma bokstäver med pennan. Detta eftersom att det digitala, enligt henne, verkar motivera 

elever med ADHD mer. Utifrån A och Bs svar kan dilemmat om att yttrebelöning för att motivera 

kontra inrebelöning för att motivera synliggöras där det yttre innebär saker och det inre syftar till 

personliga intressen. 

 

De resterande specialpedagogerna var även de för belöning. De tog även upp att elever med 

ADHD generellt, utifrån deras egna erfarenheter, har problem med att förstå att det de gör nu kan 

gagna dem senare. Därför är belöningar bra då det kan skapa motivation att nå fram till målet. Att 

belöningarna skulle innebära någonting som intresserade den enskilda eleven var också någonting 
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specialpedagoger generellt understrykte. Detta, menade de, för att varje elev är olika och därmed 

har olika saker som intresserar dem. Det kan handla om att rita, göra en extra matematikuppgift, 

spela ett pedagogiskt spel, samla på sig kulor för att kunna köpa olika aktiviteter eller springa ett 

varv runt skolgården. C tog upp att hon anser att elever med ADHD skiljer sig från andra elever 

gällande motivation på så vis att de inte kan se att det de gör nu kommer de tjäna på i framtiden, 

hon menar att det handlar med om ”här och nu”. Därför kan de behöva någon form av yttre 

motivation eller förstärkning direkt. Hon gav även en förklaring till varför hon anser att belöning 

fungerar så bra för elever med ADHD. 

 

Belöningssystem… Det har ju med centrahjärnan… Du vet, det här testet som dom 

har… Det var väl en amerikan som börja… Där man ger en femåring en-en 

marshmallows också säger man vänta fem minuter så får du en till… också kollar 

man vilka som direkt ba (ljud) mofsar i sig den där marshmallowsen… Medan då 

andra bara sitter och då (ljud, trummar med fingrarna på bänken)… Dom är liksom 

sugna men det e… Fine! Jag tar en till om fem minuter för jag sitter här, eh, och det 

har ju att göra med att dom dom har ju redan som kanske någon medfödd… eller i 

alla fall fått väldigt tidigt det här och det behöver ju inte vara ADHD menar jag […] 

- Specialpedagog C 

 

C förklarar att detta test kan vara ett sätt att synliggöra vilka som kan ha ADHD, samtidigt menar 

hon inte att det nödvändigtvis behöver vara så. Fortsättningsvis förklarar hon varför hon tog upp 

detta exempel. 

 

[…] men man har ju gjort en-en lång studie på dom och följt dom igenom hela skol- 

asså upp i universitetet och dom eleverna som redan där… valde att vänta eller jag 

tror att  det var tio minuter vilket är väldigt lång tid för en femåring, att vänta tio 

minuter för att få den här marshmellowsen… Man har sett att dom har haft bättre 

betyg, bättre skolresultat och liksom enda upp… så jag tänker att om man kan hjälpa 

dom då att få det, att liksom träna in det där… för liksom för så det är ju oftast så i 

livet att-att… att man får ta lite smärta för att… Men ska du bli stark får du svettas 

lite… lite så 

- Specialpedagog C 

 

C menar då att genom att använda sig av belöning kan man hjälpa elever med ADHD att träna upp 

förmågan att vänta och se att det då gagnar dem längre fram. I detta fall med belöning och som C 

främst nämner kan det tolkas som att det gäller problematik i hjärnan när det gäller ADHD och 

motivation. Detta är någonting som även Barkley (1998) fokuserar på då han talar om motivation 

och prefrontala kontrollfunktioner. Han placerar problem med motivation hos individen och 



 

 31 

nämner även han att elever med ADHD har problem med att vänta på belöningen och behöver 

den direkt, vilket även resterande specialpedagoger också uttryckte under intervjun. Samt att C 

exemplifierar att detta belöningssystem sitter i hjärnan och då kan även det tolkas indikera på att 

det är någonting i hjärnan som är problematiskt hos elever med ADHD men inte de utan. Eftersom 

att de, utifrån exemplet hon angav, som inte har problem med att vänta klarar sig bra i skolan. Å 

andra sidan tydliggör hon också att detta exempel inte måste gälla elever med ADHD vilket kan 

tolkas indikera på att hon anser att alla elever med ADHD är olika och därför egentligen inte 

behöver vara funktioner i hjärnan som orsakar detta. I huvudsak tar specialpedagogerna hänsyn till 

individen i form av intressen och därmed arbetssätt med belöning varierar från person till person 

eftersom att individerna är olika. Samt situationen de är i men också att de tar hänsyn till att eleven 

har svårigheter som denna behöver stöd i. 

 

Känslan av att lyckas 

Ytterligare ett sätt att arbeta på som, specialpedagogerna menade, kan bidra med motivation för 

elever med ADHD är att arbeta med känslan av att lyckas. Alla uppmärksammade att dessa elever 

ofta har en inneboende känsla av att misslyckas och att det därför är extra viktigt att de känner att 

de lyckas. Specialpedagog C uttrycker det på följande sätt: 

 

Det är ju någonting som elever snabbt lär sig.. att… Jag är en sån som… Jag är en 

stökig elev. Jag är en som inte kan… Jag är en sån som inte lyssnar 

- Specialpedagog C 

 

Vidare menar hon att det gäller att lära dessa ADHD elever att de faktiskt kan och då arbeta med 

självkänslan. Specialpedagogerna gör detta på olika sätt. C arbetar mycket med positiv förstärkning 

så som beröm och att få eleverna att känna en förhoppning om att de kommer gå bra och att det 

löser sig. Hon arbetar även med att, i exempelvis matematiken, nöta in olika uppgifter och arbetssätt 

så som multiplikationstabellen. Hon understryker även att det är viktigt att arbeta med sådant som 

eleverna redan känner att de kan då detta kan bidra med en känsla av att lyckas i sig. A tar upp att 

det inte finns någon starkare känsla än att lyckas, att komma i mål. 

 

Ofta är det så att dom här eleverna misslyckas… Därför… Det, eh, det är viktigt att 

känna att de lyckas […] Hit ska vi idag, vi tar mindre steg… Delmål är superviktigt 

[…] Det finns ingen större kraft än att känna att man har lyckats, att man… att 

komma i mål. Dom här eleverna… Dom kommer så sällan i mål. 

- Specialpedagog A 

 

A arbetar därför mycket med delmål så att dessa elever får känna att de lyckas på vägen mot målet. 

Detta gör hon i form av att skriva upp några uppgifter på tavlan som de ska arbeta med den dagen 
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och efter att eleven har gjort en uppgift så stryks den. Genom att stryka uppgiften bidrar det med 

en känsla av att känna att närma sig målet, menar hon. Att ha ett bildschema där pauser i form av 

rast och lunch finns med bidrar också till att de når delmålen, detta eftersom att dessa pauser 

fungerar som motivation. När eleven har genomfört uppgifterna är det dags för rast. Även D tar 

upp betydelsen av att skriva upp och stryka uppgifter för att både motivera eleven samt att de ska 

känna att de lyckas. 

 

Det handlar mycket om att vara övertydlig… Att man skriver upp… Man stryker 

över uppgifterna, man skriver upp tre uppgifter och sedan stryker en och en… Nu 

ska vi göra det, nu är det klart […] Dom måste känna att dom får välja… Att dom… 

Känna att dom har kontroll. Man kan lägga upp tre uppgifter också får dom välja. 

- Specialpedagog D 

 

Genom att välja uppgifter menar hon att de får känna att de har kontroll och själva får bestämma, 

samt att de har chansen att välja någonting som de känner att de kan. Detta håller E med om, men 

menar även att uppgifterna behöver variera och vara utmanande emellanåt. D menar vidare att 

efter eleven har utfört uppgifterna behöver de få göra någonting annat då de bara kan hålla uppe 

motivationen och koncentrationen på en uppgift en stund. Det kan vara att springa ett varv runt 

skolan eller att göra någonting eleven tycker är roligt, så som att exempelvis rita. B håller med D 

om att elever med ADHD, utifrån hennes egna reflektioner och erfarenheter, inte heller kan 

upprätthålla ett önskat beteende under en längre tid. Hon förklarar att de inte kan skriva under en 

längre tid exempelvis utan att det ska hållas kort samt att de efter detta får göra någonting de själva 

vill. Ett exempel hon ger är att de får springa ett varv runt skolan. Även hon understryker att det 

är viktigt att använda sig av delmål, skriva upp dessa, stryka dem efter som samt att uppmärksamma 

det de lyckas med. Hon menar också att motivationen även stärks då. 

 

Jenner (2004) menar att känslan av hopp om framgång är en av de avgörande faktorerna för att 

elever med ADHD ska kunna skapa motivation. Han uppmärksammar även att olika pedagoger 

bör förstå vad låg självkänsla innebär och vad upprepade misslyckanden kan få för konsekvenser. 

Detta är någonting som kan tolkas att de flesta av specialpedagogerna i denna studie har. C tar upp 

betydelsen av att arbeta med självkänsla och att få eleverna att känna att de lyckas. De resterande 

specialpedagogerna uppmärksammar även betydelsen av att känna att man lyckas samt att många 

av dessa elever känner att de misslyckas och att de därför behöver få bevisat för sig själva att de 

kan lyckas. Samtidigt kan det tolkas som att de generaliserar och kategoriserar in alla elever med 

ADHD i en och samma kategori – alla dessa elever har en inneboende känsla av att misslyckas och 

de misslyckas oftast. Problemet kan således tolkas finnas hos individen, det är denne som känner 

att den hela tiden misslyckas och det är även det problemet som bör lösas. Genom att arbeta med 

självkänslan som kan anses vara problemet, hos individen, kan problemet lösas. 
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Dilemman 

Inom skolväsendet finns enligt Nilholm (2005) ett grundläggande dilemma som innebär att alla har 

rätt till och ska ge alla elever en likvärdig utbildning, samtidigt är alla elever olika med olika 

egenskaper, intressen och personligheter. Vilket i sin tur innebär att en och samma utbildning inte 

passar alla. Detta grunddilemma skapar ytterligare dilemman inom skolan. I denna studie ville jag 

bland annat ta reda på om specialpedagogerna upplevde några sådana dilemman i arbetet med 

elever med ADHD och motivation. Vidare ville jag då uppmärksamma dessa dilemman och hur 

de reflekterade över dem. Några dilemman har redan nämnts men det finns några ytterligare som 

jag ansåg behövde en egen del då alla specialpedagoger på ett eller annat sätt tog upp dessa under 

intervjun. Detta resulterade i två övergripande dilemman med två respektive aspekter: I eller 

utanför klassrummet samt krav och förväntningar. 

I eller utanför det reguljära klassrummet 

I både skollagen och läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att alla elever 

har lika rätt till utbildning och att denne bör anpassas utifrån elevers olika behov. Då alla är olika 

kan inte en och samma undervisning passa alla (LGR11, s.8). Däremot återfinns ingenting om hur 

denna undervisning ska gå till, om den ska ske i klassrummet eller utanför. Utifrån detta menar A 

att det idag är underförstått att alla elever, bland annat de med ADHD, ska inkluderas i 

klassrummet. Samtidigt menar hon att dessa elever har svårt för att vara i klassrummet. 

 

Det är lite annorlunda med dom barnen… Det här med inkludering. Tiden i 

klassrummet är svår, det är mycket intryck… Ljud, det ställs mycket krav på att bland 

annat att kunna sortera… Det… Sortera blir svårt och att behålla motivationen… 

Annat är intressantare […] Det är en tudelad känsla att gå iväg, inte få vara med med 

sin klass och se vad som händer… samtidigt skönt att gå iväg. Få lugnet och då 

kanske orka med resten av dagen. 

- Specialpedagog A 

 

A förklarar att de elever med ADHD som hon arbetar med får välja om de ska sitta med henne 

eller i klassrummet, men att eftersom att det finns så mycket stimuli i klassrummet kan det bli 

svårare för dessa elever att fokusera och bibehålla motivationen. Detta eftersom att annat runt 

omkring dem kan upplevas som mer motiverande och mer intressant för tillfället. De resterande 

specialpedagogerna menar även de att inkludering av alla olika elever i klassrummet är någonting 

som bör ske i dagens skola så mycket som möjligt, samtidigt menar dem att det inte alltid fungerar. 

De är även överens om att anpassningarna bör utformas efter elevens individuella behov. B 

förklarar: 
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Jag avlastar lärare oftast… Oftast jobbar jag utanför klassrummet […] Det är svårt 

om man är klasslärare och har en egen klass och den här… ADHD-eleven får ett 

break down och kastar stolar… Det. Då är det bara att gå ut med den eleven, 

förhoppningsvis har den en assistent som kan hjälpa till med det 

- Specialpedagog B 

 

Hon förklarar även vidare att hon som klasslärare hade en sådan elev med ADHD som kastade 

stolar och att denne fick gå iväg till en specialpedagog och att det då fungerade mycket bättre än 

om den eleven var i klassrummet. Det fungerade att vistas i klassrummet ibland, men vissa gånger 

var eleven tvungen att gå iväg. D menar även att undervisning hos henne fungerar bra, hon ser till 

att eleven med ADHD till att börja med får lugna ner sig och först därefter kan denne fokusera på 

att motiveras i sitt arbete. Hon menar att detta kan bli problematiskt i klassrummet då det är mycket 

intryck från omgivningen som stjäl elevens uppmärksamhet. Samtidigt understryker hon att om det 

passar bättre för eleven att arbeta i klassrummet så gör de det, men att det är ett dilemma.  

 

Dels ska de ha lugn och ro, samtidigt krävs det att de ska vara i ett socialt 

sammanhang… När ska det vara det ena och det andra? Första alternativet 

sanktionerar det att de får springa ut och in... I klassrummet. Jag upplever att det är 

lätt för lärare att skapa en vana att de får avstå. 

- Specialpedagog D 

 

D förklarar att dessa elever senare i livet ska klara av att delta i sociala sammanhang och att det då 

även krävs att de övar på detta. Samtidigt menar hon att de behöver lugn och ro för att kunna 

fokusera och motivera sig i skolan. Att veta när det ena alternativet fungerar och när det andra är 

att föredra anser hon är svårt att veta då detta kan variera. Samtidigt finns det även konsekvenser 

med de olika sätten att arbeta på, så som att om eleverna får springa in och ut när de vill vilket i sin 

tur kan leda till att lärarna låter eleverna helt får avstå från arbetet.  

 

I dessa fall reflekterar specialpedagogerna över olika dilemman samt de konsekvenser olika 

svårlösta situationer kan få. Detta kan tolkas tyda på att de omedvetet eller medvetet använder sig 

av ett dilemma perspektiv (Nilholm, 2005). Ingen av specialpedagogerna har en självklar eller rätt 

lösning på de olika dilemman som de tar upp, istället kan det tolkas som att de menar att olika 

situationer och olika elever behöver anpassningar som är utformade utifrån elevernas egna, 

personliga behov. Detta kan även förklaras som att de synliggör eleverna med ADHD i 

situationerna och utgår från dem. Samtidigt betyder inte det att nya dilemman och motsättningar 

inte kommer att uppstå.  
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Krav och lust 

Olika kunskaper ska inom skolan läras ut inom olika årskurser. Eleverna förväntas nå upp till vissa 

(kunskaps)krav och mål i olika ämnen för att anses kunna gå vidare från de tidigare åren i 

grundskolan till grundskolans 4-6, högstadiet och därefter gymnasiet. Anses eleverna inte uppnå 

(kunskaps)krav och mål riskerar de att bli underkända och då kommer de dessvärre inte kunna ta 

sig vidare i utbildningen. A menar att detta är ett dilemma.  

 

Alla elever ska ha samma chans att lyckas… Oavsett ADHD eller inte, för man vet 

inte alltid, så måste man förhålla sig till kunskapskrav som ska nås […] Oavsett 

diagnos eller inte så har dom rätt till samma utbildning som alla andra.. å det är bara 

att förhålla sig till det. Nivån kanske inte kan vara jättehög, man får sänka kraven… 

Sänka kraven, men inte förväntningarna. 

- Specialpedagog A 

 

Hon uttrycker vidare att motivationen hänger mycket ihop med, som tidigare nämnts, känslan av 

att lyckas och känslan av att komma i mål. Detta blir problematiskt om kraven inte skulle sänkas, 

menar hon. Både B och D håller med om detta och D berättar om när några av hennes elever med 

ADHD skulle ha nationella prov och kraven inte var anpassade utifrån dessa elevers egna förmågor 

och behov. 

 

Dom ville inte ens försöka, dom slänger bort det direkt dom ser det… Och vad är 

då viktigast? Utsätta dom för något som dom kanske inte klarar av och då känner att 

dom misslyckas…? Eller att följa slaviskt en lag alla ska göra? 

- Specialpedagog D 

 

D menar att skolan får ta sådana beslut enskilt, skola för skola. Hon förklarar att på den skolan där 

hon jobbar har de kommit överens om att det bästa för deras elever är att anpassa, exempelvis 

nationella prov, på ett sätt som fungerar för bland annat elever med ADHD. Vilket, menar hon, 

kan innebära att förenkla, generalisera och tänka en sak i taget. Dilemmat i denna situation kan 

bland annat tolkas vara att undervisningen ska anpassas till varje enskild elev och dess olikheter, 

men samtidigt är bland annat nationella prov endast utformat på ett sätt som kan avse passa en viss 

typ av elev. Vilket i sin tur inte bidrar till att varken uppmuntra eller bemöta olikheter hos elever. 

Även E tar upp betydelsen av att sänka kraven. 

 

Man får sänka kraven.. uhm.. Det blir ju svårt annars… Det.. Viktigast är ju att. Man 

kan ge både svåra och lätta uppgifter som är anpassade efter eleven. Det blir ju en 

liten utmaning. 

- Specialpedagog E  
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E uttrycker att kraven ska sänkas, men det innebär inte att de uppgifter eleverna med ADHD gör 

ska vara ”lätta”, de ska utmana dem så att de kan utvecklas. Samtidigt menar hon att det inte bara 

får vara utmanande uppgifter då det kan bidra till att de tappar både fokus och därmed motivation.  

 

C synliggör även ytterligare ett dilemma gällande motivation. Hon menar att det största dilemmat, 

enligt och för henne, är när elever med ADHD helt tappat förtroendet till sin egen eller de vuxnas 

förmåga. 

 

När de har tappat suget. Då kan dom vara väldigt utagerande… Det blir svårt att inte 

ta det personligt. Och svårt att hitta fram till barnet, när de har förlorat tron på sig 

själv och på vuxna.. Oj, det är svårt… När mina knep inte funkar då blir jag 

förtvivlad. Det… Aa, det är jättejobbigt […] När det går i början, så det går det inte 

alls en vecka… Det… Man får bara orka härda ut. Då är det också viktigt med 

kollegor och att jobba tillsammans… När man inte vet hur man ska nå fram. 

- Specialpedagog C 

 

C menar att tappar de förtroendet för vuxna och sig själv, tilltron till sin egen förmåga så kommer 

de inte motiveras till att arbeta heller. Hon förklarar återigen att självkänsla, tilltron till sin egen 

förmåga, att man kan hör ihop med motivation. Brister det i ett led så kommer de andra leden 

också att påverkas. Vidare menar hon att i sådana situationer då eleven helt tappat lusten och 

förtroendet handlar det om att analysera olika situationer för att få reda på vad som eventuellt kan 

fungera och vad det grundläggande problemet är. Hon menar att detta kan vara en problematiskt i 

sig, men att det aldrig är omöjligt att nå fram till eleverna.  

 

Återigen kan det tolkas som att specialpedagogerna synliggör eleverna med ADHD genom att 

understryka vikten av att anpassa undervisningssituationer och uppgifter utifrån den enskilda 

individen. De kan på så vis anses ta hänsyn till dessa elevers behov i svårlösta valsituationer. 

 

Sammanfattande slutsatser 

Genom att använda ett dilemmaperspektiv inom analysen har specialundervisningens utmaningar 

och dilemman utifrån den konkreta verksamheten till viss del synliggjorts samt hur deltagarna 

uppfattat detta. I detta fall har fokus placerats på specialpedagoger som deltagare. Elever med 

ADHD, som osynlig deltagare, och med utgångspunkt att ta hänsyn till dem gällande motivation 

har även funnits i åtanke. Detta togs i uttryck genom att fokus legat på just specialpedagogers 

motivationsarbete med elever med ADHD.  
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De slutsatser som kan dras utifrån studien och analysen är att specialpedagogerna, med 

utgångspunkt i intervjuerna, är att specialpedagogerna ställs inför olika former av dilemman. De 

reflekterar kring ADHD och motivation på ungefär samma sätt trots att de har olika erfarenheter 

kring arbetet med elever med ADHD. Gällande hur de definierar ADHD skiljer det sig då vissa av 

specialpedagogerna väljer att beskriva dessa elever utifrån många olika svårigheter medan andra 

endast använder två svårigheter som de menar kan tolkas vara mer generella för de flesta elever 

med ADHD. Samtidigt ställdes de inför dilemmat att generalisera alla elever med ADHD och 

placera in dem i ett fack eller att se eleven som en enskild individ och ändå försöka förklara vad 

ADHD är utifrån deras egna reflektioner. De svårigheter som, utifrån denna studie och 

specialpedagogernas svar, anses vara vanligast hos dessa elever är att behålla fokus och 

koncentration, sortera intryck och svårigheter med tilltron till sin egen förmåga/misslyckanden. 

Specialpedagogerna är även överens om att för att finna det som motiverar elever med ADHD 

krävs en god relation där eleven känner sig sedd, trygg och bekräftad samt att detta, på något sätt, 

baseras på elevens eget intresse. Dock skiljer det sig hur de ser på elever med ADHD och 

motivation. I detta sammanhang blir dilemmat kring definitionen av vad motivation är och inte är 

synligt samt hur denna motivation kan hittas. C menar att motivation endast är ett led i tilltron till 

sin egen förmåga, att det är tilltron det snarare handlar om, E är inne på samma spår. A talar om 

en motor som driver motivationen, B och E menar även att det gäller att hitta intresset för då kan 

dessa elever arbeta hur länge som helst, D håller med om detta och menar även att det gäller att 

eleverna ska vilja. Alla fem specialpedagoger använder sig av belöning för att motivera de elever 

med ADHD som de arbetar med, dock är en av specialpedagogerna mer skeptiskt till detta. Hon 

föredrar inte belöning i form av saker utan menar istället att de ska belönas med sådant som 

kommer inifrån de själva, så som intressen och aktiviteter de tycker är roliga och samtidigt kan vara 

lärorika. De resterande specialpedagogerna är inne på samma spår, men en av dessa menar att saker 

också motiverar bra. Hon arbetar tillsammans med föräldrarna för att dessa elever ska få någon sak 

då de klarat ett visst mål. I detta sammanhang ställs specialpedagogerna inför dilemmat om att 

motivera genom yttrebelöning eller motivera genom inrebelöning. 

 

Ännu någonting som specialpedagogerna är överens om och som synliggjordes i denna studie är 

att känslan av att lyckas är viktig för dessa elever. De menar att dessa elever ofta känner att de 

misslyckas och får höra vad de gör fel vilket bidrar till att konsekvenser medföljer, exempelvis 

aggressivt beteende. För att få eleverna att känna att de lyckas och därmed kan upprätthålla 

motivationen arbetar de på olika sätt med eleven. C arbetar med självkänsla i form av beröm och 

positiv förstärkning, A, B, D och E arbetar en hel del med delmål och belöning samt att skriva upp 

och stryka de uppgifter som ska göras under ett visst tillfälle. Gällande dilemman tyckte 

specialpedagogerna att det överlag var svårt om man skulle arbeta i eller utanför klassrummet, dessa 

dilemman skapar i sin tur ytterligare dilemman. Arbetar eleverna i klassrummet kan koncentration 

och motivation störas av intryck och stimuli i omgivningen, samtidigt vill inte alla elever arbeta 
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utanför klassrummet hela tiden samtidigt som de ibland anses må bättre av det. De ska lära sig att 

kunna befinna sig i sociala sammanhang, men ibland klarar de inte av det och behöver lugn och ro. 

Även krav är ett dilemma specialpedagogerna synliggör. Samtidigt som alla elever förväntas uppnå 

samma kunskapskrav under en viss termin så menar specialpedagogerna att det oftast inte går att 

ta hänsyn till detta. De är överens om att kraven måste sänkas, men att förväntningarna alltid ska 

finnas kvar. Sänks inte kraven finns risken att elever med ADHD tappar tilltron till sin egen 

förmåga och därav även motivationen till skolarbetet. C tar även upp att ett dilemma med dessa 

elever och motivation är när de varken känner lust eller tilltro till sig själv eller vuxna i sin omgivning 

längre.  

 

Även om specialpedagogerna är överens om vissa saker så synliggjorde studien att de även 

reflekterar olika kring situationer och sammanhang.  
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Diskussion 

Diskussion gentemot tidigare forskning 

En av de slutsatser som gjorts utifrån denna studie om specialpedagogers reflektioner och 

erfarenheter kring elever med ADHD och motivation är att alla använde sig av belöning för att 

motivera elever med ADHD, dock på olika sätt. De två största skillnaderna i hur man använde 

belöning var att använda sig av saker, som eleven kan tänkas vilja ha, kontra aktiviteter baserat på 

elevens intresse och som dessutom är av lärorik karaktär. Att använda belöning för att bibehålla 

motivation kan tolkas som att dessa elever inte kan genomföra uppgifter som de anser är 

ointressanta utan att någon form av belöning. Detta är någonting som Barkley (2006) 

uppmärksammar. Han menar att dessa elever har svagare prefrontala kontrollfunktioner där 

motivation är en av dessa. Motivationen bidrar i sin tur till att en individ kan bibehålla fokus och 

koncentration på en uppgift så pass länge att den blir genomförd, dock har elever med ADHD 

problem med detta(Barkley, 1998, s.239-241, 116-118). Eftersom att Barkley (2006) i sin tur 

placerar problemet hos individen kopplas han till ett medicinsk-psykologiskt perspektiv, vilket även 

specialpedagogerna kan anses göras i detta avseende. Problemet med motivation kan i detta fall 

tolkas finnas hos eleven, inte i exempelvis omgivningen, och belöning är det som fungerar. 

Dessutom generaliseras dessa elever till kategorin ”elever med ADHD” där samma sak gäller för 

alla – belöning, oavsett om det är inifrån eller i form av saker, fungerar för alla elever med ADHD.  

 

En annan av de slutsatser som gjorts var att specialpedagogerna såg på elever med ADHD och 

motivation på ett sätt som tyder på att mötet och förväntningarna på dessa elever är betydande för 

hur motiverad de kommer kännas sig. Det kan tolkas som att de menar att den avgörande 

betydelsen för motivation finns i omgivningen. Jenner talar även om detta och menar att problemet 

ligger i omgivningen, mötet med andra människor, bristande förståelse för dessa elever eller i de 

förväntningar vuxna har på dessa elever (Jenner, 2004, s.10). Det handlar bland annat om att 

anpassa skolsituationen vilket specialpedagogerna i många avseenden uppmärksammar. Både när 

det gäller mötet med och förväntningarna på elever med ADHD, men även när det gäller att arbeta 

i eller utanför klassrummet. Studien visade att hänsyn oftast tas till vad eleven själv känner för, om 

denne vill arbeta i eller utanför klassrummet. Den gången hänsyn inte tas till vad eleven själv vill är 

då denne inte klarar av det, vilket innebär att dennes beteende är så pass okontrollerat att den kan 

riskera skada sig själv eller någon annan.  

 

En tredje slutsats var att specialpedagogerna uppmärksammade att de är väl medvetna om att låg 

självkänsla och misslyckanden påverkar elever med ADHD i hög grad. De menade vidare att det 

därför är av stor vikt att fokusera på och uppmärksamma det som dessa elever lyckas med. Groth 

är inne på samma spår och menar att motsatsen kan fungera som självuppfyllande profetior för 

dessa elever och därmed bidra till att de misslyckas på grund av att deras misslyckanden är det som 
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uppmärksammas (Groth, 2007, s.11, 24). Specialpedagogerna menade även på att elever med 

ADHD ofta uppmärksammas på vad de misslyckas med och att det varken är bra för deras 

självkänsla eller motivation. Jenner belyser vikten av att förstå vad låg självkänsla och 

misslyckanden kan innebära för dessa elever (Jenner, 2004, s.9-10). Detta är någonting 

specialpedagogerna generellt är medvetna om. Det som de kan anses göra är dock att generalisera 

dessa elever in i en och samma kategori ”elever med ADHD” och att låg självkänsla och den höga 

graden av känslan av misslyckanden tillhör denna kategori. Att just uppmärksamma brister och 

kategorisera in dessa i olika grupper med liknande drag är typiskt för ett medicinsk-psykologiskt 

perspektiv (Nilholm, 2005, s.125-126). 

 

 

Diskussion gentemot teoretiska utgångspunkter  

Under intervjun framkom det några dilemman gällande elever med ADHD och motivation som 

var gemensam för de fem specialpedagogerna. Dessa var bland annat om undervisningen skulle 

ske i klassrummet eller inte och dilemman inom dessa två motsättningar. Specialpedagogerna var 

överens om att eleven själv ska få bestämma om denne vill arbeta i eller utanför klassrummet, de 

flesta av dem nämnde dock att det kan bli problematiskt. Vissa gånger klarar inte eleven av detta 

och anses då inte kunna arbeta i klassrummet även om den kanske själv vill det. Detta är ett exempel 

på en svårlöst valsituation som kan ge olika typer av konsekvenser beroende på hur 

specialpedagogen väljer att agera. Nilholm menar att dilemmaperspektivet bland annat innebär att 

uppmärksamma svårlösta valsituationer snarare än att lösa dem, därför anges inte något exempel 

på hur dessa situationer kan lösas (Nilholm, 2007, s.61). Specialpedagogerna uppmärksammade 

även att det inte alltid är möjligt för eleverna med ADHD att vistas i klassrummet för att bibehålla 

motivation och koncentration samtidigt som de ska anses klara av att vistas i sociala sammanhang 

utan större problem. Att agera utan att reflektera kring resultatet av vad dessa valsituationer kan 

bidra med kan tolkas få konsekvenser utifrån ett dilemmaperspektiv. Att antingen agera genom att 

inte låta eleven vistas i klassrummet hela tiden kan exempelvis bidra till att eleven känner sig 

annorlunda på ett negativt sätt, samtidigt som att utgå från att de ska klara av att vistas i sociala 

sammanhang utan problem exempelvis kan bidra till att eleven känner sig misslyckad om den inte 

klarar av att nå upp till de förväntningar som alla förväntas klara av. Det visade sig även att 

specialpedagogerna ställdes inför dilemmat att kategorisera elever med ADHD eller se dessa som 

enskilda individer då de skulle förklara vad de själva ansåg att ADHD var för någonting. Alla valde 

att beskriva ADHD generellt på ett eller annat sätt men betonade samtidigt att se eleven som 

individ är det mest avgörande. Genom att använda ett dilemmaperspektiv handlar det om, att i 

denna fråga, synliggöra båda aspekterna. Dessa är att se på eleven som individ kontra kategori 

(Nilholm, 2007, s.68). Även om specialpedagogerna inte medvetet valde det kan det tolkas som att 

de i detta sammanhang utgick från ett dilemmaperspektiv, detta eftersom att de valde att synliggöra 
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båda aspekterna. Dessa dilemman, som specialpedagogerna uppmärksammar, kan ses utgå från det 

grundläggande dilemma som finns i skolverksamheten om att skolan ska ge alla elever en lika 

utbildning, samtidigt som elever är olika och behöver anpassning av undervisningen (Nilholm, 

2005, s.131-132) 

 

Ytterligare dilemman som specialpedagogerna, under intervjuns gång, tar upp är krav. En av 

specialpedagogerna lyfter fram att skolan eller utbildningssystemet ställer samma krav på alla elever, 

men att det blir komplext eftersom att eleverna är olika och egentligen skulle behöva krav som 

anpassas till dessa olikheter. Specialpedagogerna talar alla om att anpassning behövs för att elever 

med ADHD för att motivation och viljan till att prestera ska bibehållas. Det kan handla om att 

sänka kraven, dock understryker två av dem att man absolut inte ska sänka förväntningarna. Även 

Nilholm tar upp, i sitt dilemmaperspektiv, att utbildningssystemet är komplext. Samtidigt som 

skolan ska ge en lika utbildning till alla så behöver undervisningen anpassas till de olika eleverna 

för att det ska vara en lika utbildning (Nilholm, 2005, 131-132). Vilket i sin tur ses som ett 

grunddilemma som ger upphov till fler dilemman, bland annat de dilemman som 

specialpedagogerna synliggjorde under intervjun.  

 

En av specialpedagogerna ansåg att ett av de dilemman hon tyckte var svårast att ställas inför var 

när elever med ADHD helt tappar lust, och därav motivation, samt tilltron till sig själv och vuxna 

i sin omgivning. Då hon har prövat allting, men ingenting fungerar. Vad hon än gör och använder 

sig av för metoder så når hon inte fram. Detta anser jag kan vara värt att synliggöra då detta i sig är 

kan tolkas vara ett allvarligt dilemma som innebär att situationen bör analyseras och reflekteras 

kring. Det kan även tolkas som ett dilemma som har uppstått genom att olika valsituationer inte 

har reflekterats över och tagit hänsyn till individen. Att en elev har tappat förtroendet till sin egen 

förmåga och till vuxna skulle kunna vara en konsekvens av att vuxna tagit beslut om elevens 

situation utan att tänka på vilka konsekvenser det kan bidra med för eleven. Detta är i sin tur 

någonting dilemmaperspektivet kan synliggöra. Då valsituationer uppstår så kan perspektivet bidra 

med att reflektioner kring de olika valen sker och att dessa i sin tur även synliggör vilka 

konsekvenser det kan bli för eleven, beroende på vad man väljer. Detta innebär dock inte att en 

”rätt” lösning finns eller att ett visst val förhindrar ytterligare motsättningar att uppstå. Men de kan 

medvetandegöra hur valen kan påverka eleven och på så vis uppmärksammas även eleven som 

osynlig deltagare i situationen (Nilholm, 2007, s.86). 

Pedagogiska konsekvenser för studiens slutsatser  

Utifrån denna studies analys och resultat gällande intervjuerna med de fem specialpedagogerna kan 

även vissa pedagogiska konsekvenser synliggöras. Utifrån specialpedagogernas svar anses elever 

med ADHD ha problem med tilliten till den egna förmågan. De anses även vara mer självkritiska, 

medvetna om och fokuserade på sina egna misslyckanden än vad andra elever är. Detta innebar att 
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specialpedagogerna arbetade aktivt med att stärka elevernas tilltro till sin egen förmåga och de 

situationer i skolan som de lyckas med. De menade att detta kunde leda till motivation och känslan 

av att man vill och kan. Specialpedagogerna var även överens om att en god relation till elever med 

ADHD är avgörande för att kunna finna det som motiverar eleven. En god relation menar de 

betyder att eleven känner sig sedd, trygg och bekräftad. Även Hellström menar att denna betydelse 

om att skapa motivation genom positivt bemötande av elever med ADHD är avgörande 

(Hellström, 2005, s.6-7). 

 

Att som specialpedagog och/eller lärare vara medveten om de krav som ställs på alla elever i skolan 

kan också tolkas vara av betydelse utifrån denna studies resultat. Både gällande elever med ADHDs 

motivation och tilltro till sin egen förmåga. Det gäller dilemmat att alla elever i skolan utgår från 

samma krav, samtidigt är alla elever olika och bland annat elever med ADHD kan behöva en 

anpassning av dessa krav utifrån sina egna förutsättningar. Att vara medveten om detta blir viktigt 

då konsekvenserna annars kan bli att elever med ADHD vägrar utföra arbetet då de tror sig vara 

medveten om att de kommer misslyckas. Att även vara medveten om andra anpassningar för elever 

med ADHD kan tolkas vara av betydelse. Specialpedagogerna uppmärksammade återkommande 

gånger att alla elever med ADHD är olika och att anpassningar bör ske utifrån dessa olikheter. 

Tufvesson (2007) utförde en studie där anpassningar av klassrumsmiljöer för elever med bland 

annat ADHD undersöktes. Syftet var att se om olika klassrumsmiljöer kunde bidra till längre 

koncentrationstid hos elever med bland annat ADHD. Denna undersökning kan även i sig tolkas 

grunda sig på att det är omgivningen som bör anpassa sig utifrån elevernas olikheter och inte 

tvärtom. Utifrån denna studie kan det dock tolkas som att det viktigaste, utifrån 

specialpedagogernas svar, är att skapa en god relation med eleven och därav förståelse och 

lyhördhet för vad som fungerar och inte fungerar för just den eleven. Inte att utgå från att en och 

samma metod fungerar för alla. 

Studiens slutsatser för framtida forskning 

Att endast intervjua specialpedagoger om deras erfarenheter och reflektioner kring arbetet med 

elever med ADHD och motivation synliggör ett sätt att se på sammanhanget. Därför hade det varit 

intressant att intervjua elever med ADHD för att se hur de ser på motivation, skolarbete och 

specialpedagogers arbete tillsammans med dem. Vilka specialpedagoger eller lärare som de känner 

är betydelsefulla för dem själva och hur de bidrar med att motivera eleverna, om de alls bidrar med 

detta. Vidare hade även observationer kring hur specialpedagoger arbetar med motivation och 

ADHD kunnat utföras, vilket hade gett ytterligare ett sätt att se på sammanhanget. Dock fanns inte 

tid för detta, men det hade varit mycket intressant.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Kan du berätta lite om din bakgrund? 

Vad har du för utbildning? 

Hur ofta arbetar du med elever med ADHD? 

 

Tema 1: Uppfattningar om ADHD och motivation 

Vad skulle du beskriva att ADHD är utifrån dina egna reflektioner? 

Är motivation avgörande för hur elever med ADHD presterar i skolan, enligt dig? Varför/varför 

inte? 

Skiljer sig ADHD elever från andra elever när det gäller motivation som du ser det? På vilket sätt? 

 

Tema 2: Erfarenheter av arbete med ADHD och motivation  

Vad är viktiga faktorer för att elever med ADHD ska känna sig motiverad? Vad? Varför? 

Hur arbetar du med att motivera nya elever med ADHD? Hur reflekterar du innan du påbörjar det 

arbetet? Vad anser du är viktigt att tänka på? 

Finns det något allmänt råd eller allmänna tips du skulle vilja att lärare vet om när det gäller arbetet 

med elever med ADHD och motivation? 

 

Tema 3: Dilemman 

Finns det situationer som är svårlösta i ditt arbete med elever med ADHD? Vad? Varför? 

Finns det svårlösta situationer gällande elever med ADHD och motivation? Vad? Varför? 

 
  



 

 47 

 

Bilaga 2. Samtyckesblankett 

 

SAMTYCKESBLANKETT  

för deltagande i intervjustudie inom ramen för examensarbete ”Elever i behov av särskilt stöd 

- Specialpedagogers motivationsarbete med elever med ADHD”. 

 

Jag är informerad om studiens syfte och jag har fått veta att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan i intervjustudien.  

Genom mitt samtycke ger jag mitt medgivande till att information från intervjun med mig 

används i analyser i detta examensarbete under förutsättning att inga möjligheter finns att 

knyta dem till mig som person.  

 

Angående inspelning av intervjun (sätt ett kryss):   

  

□   Jag tillåter att intervjun spelas in.   

□   Jag tillåter INTE att intervjun spelas in.   

  

Jag lämnar härmed mitt samtycke till ovanstående.  

Denna blankett upprättas i två exemplar varav ett behålls av den som intervjuas.  

  

  

Underskrift: ……………………………………………  Datum: ……………………….   

 

Namnförtydligande: ………………………………………………………..………..………..   

  

Kontaktuppgifter:……………………………………………………………………………… 


