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SAMMANFATTNING 

ADHD är idag en relativt vanlig beteendestörning bland barn och unga. Ofta behandlas detta 

med psykotropisk medicin, men även kognitiv beteendeterapi och mindfulness hör till de 

möjliga behandlingsformer som finns. Denna studie undersöker genom intervjuer vilka 

strategier lärare använder sig av i klassrumssituationer med elever med ADHD och ADHD-

relaterade beteenden. Resultatet sorteras in i två kategorier, reaktiva och proaktiva strategier 

och tolkas sedan i relation till lärarnas inställningar till att undervisa elever med ADHD. Här 

utgås det antingen från synen på ADHD som unik möjlighet för eleven, eller ADHD som 

hinder för eleven. Enligt tidigare forskning finns det belägg för hypotesen att en positiv 

inställning vanligen förutsätter proaktiva strategier i klassrummet, medan en negativ 

inställning ofta resulterar i reaktiva strategier. Denna studies resultat visar däremot att de 

intervjuade lärarna ger betydligt mer tid åt att berätta om proaktiva strategier, men samtidigt 

ser ADHD som ett hinder i klassrummet. 

Nyckelord: ADHD, strategier, inställningar, kvalitativ intervjustudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ....................................................................................................................................... 3 

2. BAKGRUND ...................................................................................................................................... 5 

3. FORSKNINGSÖVERSIKT ................................................................................................................ 8 

3.1 Behandlingsmetoder .............................................................................................................................. 8 

3.1.1 Medicinering .......................................................................................................................................... 8 

3.1.2 Terapier .................................................................................................................................................. 9 

3.2 Skolbaserade interventioner ................................................................................................................ 10 

3.2.1 Bemötande av elever med ADHD ......................................................................................................... 10 

3.2.2 Resurser ................................................................................................................................................ 13 

3.3 Inställningar ......................................................................................................................................... 13 

3.4 Strategier och inställningar förenade ................................................................................................... 15 

4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT................................................................................................... 17 

5. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................... 19 

6. METOD ........................................................................................................................................... 20 

6.1 Datainsamlingsmetod .......................................................................................................................... 20 

6.2 Urval .................................................................................................................................................... 21 

6.3 Genomförande ..................................................................................................................................... 21 

6.4 Material, kontexter och deltagare ........................................................................................................ 22 

6.5 Databearbetning och analysmetod....................................................................................................... 23 

6.6 Giltighet och tillförlitlighet: Validitet och reliabilitet ............................................................................ 23 

6.7 Reflektion över metoden ...................................................................................................................... 25 

6.8 Etiska hänsynstaganden ....................................................................................................................... 26 

7. ANALYS .......................................................................................................................................... 28  

7.1 Strategier ............................................................................................................................................. 28 

7.1.1 Reaktiva strategier ............................................................................................................................... 28 

7.1.2 Proaktiva strategier .............................................................................................................................. 30 

7.1.2.1 Anpassningar i klassrummet ............................................................................................ 30 



2 
 

7.1.2.2 Regler och rutiner ............................................................................................................. 32 

7.1.2.3 Resurser ............................................................................................................................ 33 

7.1.3 Sammanfattande analys av strategier .................................................................................................. 34 

7.2 Inställningar ......................................................................................................................................... 35 

7.2.1 Hinder ................................................................................................................................................... 35 

7.2.2 Möjligheter ........................................................................................................................................... 38 

7.2.3 Sammanfattande analys av inställningar ............................................................................................. 42 

7.3 Resultat ................................................................................................................................................ 43 

8. DISKUSSION .................................................................................................................................. 45 

9. KONKLUSION ................................................................................................................................ 50 

10. LITTERATURLISTA ................................................................................................................... 51 

11. BILAGOR ...................................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. INLEDNING 

I flera århundraden har barn med ett ovanligt stort behov av att röra på sig, som bett om mer 

uppmärksamhet än andra barn och som upplevt svårigheter med att koncentrera sig 

observerats.  

Jag minns att min far en gång berättade om hur hans fötter hade bundits fast mot stolsbenen en eftermiddag i 

förskolan. Han var då fyra år gammal och hade inte märkt att hans fötter outtröttligt gungat fram och tillbaka, 

och emellanåt slagit i stolens träben. Utan varning hade fröknarna då reagerat med att disciplinera honom på 

detta fysiska sätt. Men den här händelsen utspelade sig på 60-talet och det har gått många år sedan det nu. 

Hanna 

Trots att dessa beteenden alltid har klassificerats som avvikande är det först genom förståelsen 

av att de har en neurologisk orsak som samlingen av uppföranden inom en individ har fått 

namnet ADHD, attention-deficit, hyperactivity disorder. Särskilt utmärkande blir ADHD just i 

skolan, som till stor del är uppbyggd kring koncentration och tystnad för att lärande ska kunna 

ske. Genom åren har detta hanterats på olika sätt, som visats i exemplet ovan med min far. Ett 

annat skildrar Mikaelas mans skolgång under 2000-talet; 

När han gick på högstadiet exkluderades alla elever med olika funktionsnedsättningar, så som dyslexi, DAMP 

och ADHD, helt och hållet från sina klasser och placerades i en enskild grupp. Detta oavsett vilka individuella 

behov eleverna hade, något som resulterade i att min man som hade dyslexi fick ännu svårare att läsa och 

skriva. 

Mikaela 

Sedan år 2011 har Sverige en ny läroplan som bland annat förespråkar en individualiserad 

skolgång med anpassning till varje elevs behov, samt lärande genom socialt samspel. Därav är 

det intressant att undersöka vilka strategier lärare använder idag och hur de ser på elever med 

ADHD och ADHD-relaterade beteenden. Orsaken till formuleringen ADHD-relaterade 

beteenden grundar sig i att studien baseras på lärare till relativt unga elever (6-10 år). I många 

fall kan dock en utredning av ADHD försenas till tonåren och därav utgås det från att de 

intervjuade lärarna kan undervisa elever som uttrycker samma avvikande beteenden, utan att 

de fått en diagnos än. 

Arbetet har delvis skrivits tillsammans men det har även varit nödvändigt att vissa delar av 

studien endast fått en författare. Dock har vi då upprätthållit en löpande diskussion, antingen 

på plats eller genom sociala medier och telefonsamtal. På så sätt är bådas idéer och tankar väl 

representerade i hela arbetet. 
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Hanna har haft större ansvar för vissa delar i forskningsöversikten, den teoretiska 

utgångspunkten samt strategidelarna i diskussionen och analysen, medan Mikaela har ansvarat 

för metoden, inställningsdelarna i diskussionen och analysen samt genomfört intervjuerna 

med lärarna. Genom ljudinspelningar har Hanna dock kunnat ta del av intervjuerna på ett 

tillförlitligt sätt. Inledningen, bakgrunden, delar av forskningsöversikten, syftet och 

frågeställningar samt konklusionen är skrivna tillsammans. Likaså har vi utformat 

intervjufrågorna tillsammans, men transkriberat lärarnas svar var för sig. 
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2. BAKGRUND 

I alla vardagliga situationer och miljöer existerar olika uppsättningar av mer eller mindre 

underförstådda, socialt konstruerade regler som människor i sociala sammanhang måste 

förhålla sig till. Thornberg (2013, s.7) kallar dessa förenklat för föreskrifter för önskvärda, 

passande och rätta handlingar. Även i skolan, som i högsta grad utgör en arena för socialt 

samspel, måste både explicita och implicita regler upprätthållas, särskilt för att lärare ska 

kunna utföra sitt arbete och elever därigenom ska kunna tillgodogöra sig kunskap. För elever 

kan det exempelvis handla om att sitta still på lektionstid, följa instruktioner eller lyssna, 

förväntningar som skolor ofta väljer att påminna om genom författade trivselregler. Men 

likväl i friare sociala situationer bör elever förhålla sig regelenligt (Carlsson Kendall, 2012, 

s.39), utan fysiska eller verbala övertramp. Listan över föreskrifter som förväntas 

internaliseras och följas av elever är omfattande. Dock har det genom tiderna alltid funnits 

individer som inte förmått att förhålla sig till dessa normer och på så sätt särskilt sig. 

Orsakerna har en bred variationsvidd, men en stor grupp av dessa normbrytare uppvisar 

ouppmärksamhet, impulsivitet och ofta även hyperaktivitet, beteenden som sedan 1987  fått 

benämningen ADHD (attention-deficit and hyperactivity disorder)/ADD (attention-deficit 

disorder utan hyperaktivitet) när de uppträtt förstärkt inom en individ (Danielsson, 2011). I 

DSM-IV(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), en manual som används av 

många psykologer/psykoterapeuter för att ställa diagnoser, redovisas ett antal symtom av 

vilka minst sex utav antingen ouppmärksamhetskategorin eller hyperaktivitet/impulsivitet 

måste föreligga i över sex månader för att en diagnos ska utfärdas; 

Ouppmärksamhet 

 Slarvar eller missar detaljer i skolarbete eller andra aktiviteter. 

 Har svårt att hålla kvar koncentrationen på uppgiften eller i lekaktiviteter. 

 Tycks inte lyssna på vad man säger. 

 Har svårt att uppfatta instruktioner och misslyckas ofta med att slutföra skolarbete, 

vardagssysslor eller arbetsuppgifter (inte beroende på trots eller att barnet inte förstått 

instruktionen). 

 Har svårt att organisera sitt arbete eller andra aktiviteter. 

  Undviker uppgifter som kräver längre stunds mental ansträngning, t ex skolarbete. 

 Tappar ofta bort saker, glömmer att ta med saker som behövs för aktiviteten, som pennor 

böcker och kläder. 
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 Blir lätt störd av det som händer omkring. 

 Glömsk i vardagliga aktiviteter. 

(Duvner, 1999, s.19). 

Hyperaktivitet 

 Har ingen ro i händer eller fötter, eller skruvar på sig på stolen. 

 Har svårt att sitta stilla, lämnar sin plats. 

 Springer ofta omkring, klänger och klättrar mer än vad som anses lämpligt i situationen. 

Hos äldre kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet. 

 Har ofta svårt att leka och arbeta lugnt och stilla. 

 Verkar ofta ”vara på språng” eller ”gå på högvarv”. 

 Pratar ofta överdrivet mycket. 

(Duvner, 1999, s.19-20). 

 

Impulsivitet 

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

 Har ofta svårt att vänta på sin tur. 

 Avbryter och stör andra, bryter in i samtal eller lekar. 

(Duvner, 1999, s.20). 

Beteendena uppträder ofta redan i tidig barndom och kan kvarstå även i vuxen ålder. Den 

bakomliggande orsaken till dessa symtom är en fysiologisk förändring i hjärnans nervbanor 

som påverkar försändelsen av olika signalsubstanser (Barkley, 1997, s.63). Som följd av 

denna avvikelse påverkas hjärnans belöningssystem och därigenom det inre drivet, 

motivationen och den nödvändiga stimulansen för att stödja målorienterat arbete (Barkley, 

2006, s.94).  

En direkt orsak till varför denna neurobiologiska förändring uppträder är i nuläget fortfarande 

okänd, men tidigare forskning har visat att både miljögifter och genetiska faktorer kan 

påverka uppkomst av ADHD inom en individ (Barkley, 2005, s.29-45). Vidare beskrivs 

komplikationer under graviditeten, förlossningen eller den första tiden i barnets liv som 

riskfaktorer (Duvner, 1999, s.23).  
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 År 2010, uppger Socialstyrelsen (2010, s.19), hade cirka fem procent av alla barn i skolåldern 

diagnostiserats med ADHD, siffror som fördubblats sedan 2004 (Isaksson, 2014; 

Socialstyrelsen, 2010). Trots denna markanta ökning är beteendena inget nytt utan 

observerades redan på 1700-talet, men kallades då för mental rastlöshet (Danielsson, 2011). 

Senare har dessa elever bland annat gått under namnen ”bråkiga barn”, ”barn med dålig 

moralkontroll” eller barn med MBD (minimal brain damage). Gemensamt har de dock, 

oavsett tid eller benämning, alltid utmanat lärares utlärningsstrategier genom oförmögenhet 

att konforma till de normer som existerar i skolmiljö. Men till skillnad från förr, där elever 

förväntades anpassa sig till lärarens undervisningsstil, har skolan under de senaste 

decennierna utvecklat en annan inställning till elever som uppvisar ADHD och ADHD-

beteenden. Denna attityd kan tänkas ta avstamp i Lpo94 och Lgr11’s inkluderande värdegrund 

och det individcentrerade perspektivet som genomsyrar läroplanen. Lärare idag uppmanas av 

bland andra Skolverket (2011) att anpassa sin undervisning till de olika individerna i 

klassrummet och genom varierande metoder tillgodose behov för att skapa en effektiv 

lärandemiljö där alla elever kan delta. Vid behov finns även möjlighet till att sätta in särskilt 

stöd i form av exempelvis en resursperson i klassrummet, för syften som överskrider ramarna 

för en lärares arbete (Skolverket, 2015). Vidare existerar ett fåtal olika behandlingsmetoder 

för att lindra symptomen, även om denna studie tar sin utgångspunkt i ett neuromedicinskt 

perspektiv och därigenom inte bedömer ADHD vara botbart. Ett exempel är kognitiv 

beteendeterapi som fokuserar på inlärning av socialt accepterade beteenden genom träning, 

ofta i grupp men även enskilt tillsammans med en terapeut. Däremot rekommenderas KBT i 

större skala endast för ungdomar och vuxna. Yngre barn i Sverige hänvisas istället till 

medicinering med centralstimulantia vilken som räknas som den vanligaste av 

behandlingsmetoder. Genom att balansen mellan signalsubstanserna påverkas av medicinerna, 

normaliseras aktiviteten i hjärnan och barns ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet 

kan därav minska, menar Duvner (1999, s.22). 

Trots att det finns behandlingsmetoder för att balansera dessa barns beteenden reagerar endast 

ca 70-80% av patienterna på centralstimulantia (Wender, 1998). Med tanke på det ökade 

antalet barn som drabbas av störningen, samt att utredningar oftast inte sker förrän några år in 

i skolåldern, måste dagens lärare därför räkna med att stöta på diagnosens symptom i sin 

yrkesverksamhet. Detta faktum skapar genast stort intresse för frågor om lärares hantering av 

individanpassad undervisning till elever med grava behovsavvikelser, särskilt med tanke på 

lärarutbildningens sparsamma innehåll av specialpedagogik.  
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Som redan nämnts i bakgrunden tillämpas ett neuromedicinskt perspektiv på diagnosen 

ADHD i denna studie. Trots det finns en medvetenhet om att det historiskt och än idag också 

existerar andra synsätt på diagnosen och dess orsak som i denna studie dock inte ges 

utrymme. Den neuromedicinska utgångpunkten påverkar i sin tur det urvalet av forskning som 

presenteras i detta avsnitt. Särskilt tydligt framkommer detta exempelvis i översikten av 

behandlingsmetoder och terapier för ADHD. Därefter presenteras forskning om resurser och 

strategier för klassrummet med syfte att hjälpa lärare att hantera beteenden förknippade med 

ADHD. Vidare diskuteras två utgångspunkter för de inställningar som existerar i relation till 

diagnosen; ADHD som hinder för barnet eller ADHD som möjlighet. I en kortare 

sammanfattning baserad på aktuell forskning dras sedan paralleller mellan lärarstrategier och 

deras inställningar. 

 

3.1 Behandlingsmetoder 

3.1.1 Medicinering 

Tore Duvner är en av forskarna som starkt argumenterar för medicinering av barn med 

ADHD (1999, s.103). Eftersom andra länder har större och positiva erfarenheter av att 

behandla symptomen medicinskt med metylfenidat och amfetamin menar han att det finns 

övervägande fördelar med denna metod. Särskilt med tanke på det tunga inflytande ADHD får 

på barns inlärning och personlighetsutveckling bör medicinering öka i Sverige enligt Duvner. 

Den mest prominenta fördelen har visats vara avtagandet av grundsymtomen 

(ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet), något som bland annat resulterar i bättre 

koncentration. Även på det sociala planet minskar negativ interaktion mellan lärare och elev, 

påvisar en studie av Nylin och Wesslander (2003). Däremot har ingen förbättring av det 

positiva, i studien i form av uppmuntran, lärar-elevsamspelet iakttagits. Av detta resultat drar 

Nylin och Wesslander slutsatsen att isolerad medicinering inte har någon verkan på de sociala 

problem elever med ADHD ställs inför, men att den ökar elevers koncentration och minskar 

negativt beteende i klassrummet (2003, s.10). En studie av Pelham, Carlsson, Sams, Vallano, 

Dixon och Hoza (1993) som undersökte eventuella skillnader i klassrumsbeteenden av elever 

som behandlas med centralstimulantia respektive kombinerad beteendeterapi med 

medicinering visar däremot på motsatsen. Resultaten pekar på en obetydlig skillnad mellan de 
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båda grupperna och Pelham et al sluter därav att medicinering är den tyngst vägande faktorn 

för elevers förbättrade skolsituation. 

 

Detta antagande att ökad koncentration står i direkt relation till högre akademisk prestanda har 

dock ifrågasatts genom en studie av Currie et al (2013). I deras undersökning framkom istället 

en försämring av skolresultat, till vilket det ges ett flertal möjliga teorier som orsak, bland 

annat depression som följd av medicinernas biverkningar, socialt stigma förknippat med 

diagnosen ADHD samt feldosering. Därav råder Currie et al till försiktighet angående 

medicinering av barn med ADHD och ADHD-beteenden (2013, s.26). 

 

En annan farhåga som länge diskuterats i media men inte har kunnat undersökas inbegriper 

risken för framtida drogmissbruk av de barn som redan i unga åldrar medicineras. Men 2013 

presenterade Humphreys et al en longitudinal evidensbaserad studie som undersökte 

eventuellt missbruk som föregåtts av medicinering av ADHD. Av resultaten framgår att inget 

tyder på att ett sådant samband mellan dem skulle existera (Humphrey, Eng & Lee, 2013). 

 

3.1.2 Terapier 

Trots att ett stort antal forskare argumenterar för att medicinering är den ensamt mest 

effektiva interventionen för unga med ADHD (Pelham et al, 1993, bland andra) existerar en 

stark opposition. Kendall (2012) framhåller att det finns värde i alternativ till medicinering, 

dels för att inte alla barn har möjlighet att få tillgång till den, men även på grund av 

reaktionsavsaknad för 20-30 % av barn och unga (Wender, 1998). Vidare kan ADHD, som 

tidigare nämnts, inte botas och därav kan inga långsiktiga effekter förväntas erhållas av 

medicinering. För att en meningsfull förändring på lång sikt ska främjas krävs istället 

beteende- och kognitiv terapi (Kendall, s.63). En sådan metod strävar att genom vägledning 

av psykolog eller psykoterapeut lära in sociala färdigheter och beteendehantering. Konsistent 

yttre belöning, för att öka den inre motivationen, samt negativa konsekvenser vid dåligt 

beteende lär barnet på ett behavioristiskt sätt att självventilera och utvärdera, samt kontrollera 

aggression och impulsivitet. För att träningen ska få långvarande effekter bör metoderna inte 

endast gälla vid handledda tillfällen utan måste implementeras på samtliga situationer i 

barnets liv. Därför är samarbete med föräldrar, lärare samt kamrater nödvändigt (Barkley, 

2006; DuPaul, 2006; Kazdin & Weiss, 1998; Kendall, 2012;). 
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Men trots att många forskare (Kazdin & Weiss, 1998; Kendall, 2012; Halldorsdottir et al, 

2016) föreslår kognitiv beteendeterapi som en god bas för behandling av symptomen, är 

metodens brister uppenbara i flera av deras studier. Till att börja med uppges att ingen 

märkbar förbättring iakttagits i 40 % av barn och unga med ADHD som deltagit i KBT 

(Kraemer et al, 2002). Vidare bevisas ADHD stå i direkt relation till negativa resultat av KBT 

i flera studier av Halldorsdottir et al (2008, 2014 och 2016) som undersökt hur ADHD 

påverkar behandling av olika samexisterande diagnoser. Därav kan slutsatser dras att ADHD i 

sig självt är svårt att behandla med KBT, något som även är konsekvent med Kendalls (2012) 

konklusioner; Trots att KBT tidigt hyllats för de framträdande fördelarna det verkar ha i 

behandling av ADHD, menar han, finns det lite forskning som stödjer detta på ett empiriskt 

plan (2012, s.80). Vidare bemärker han att medicinering har starkare effekt, men är noga med 

att poängtera att varken beteendeterapi eller läkemedel är uträckande för den spännvidden av 

svårigheter som uppstår i samband med ADHD. Den behandlingsform som idag ändå har haft 

störst framgång i kontrollerade studier och rekommenderas av flest forskare (Abikoff et al, 

2004; Barkley, 2005;  DuPaul & Weyandt, 2006),  är en kombination av medicinering och 

beteendeintervention. 

 

De senaste två decennierna har västvärlden dock också influerats av idéer från ost. 

Mindfulness är en av de större teknikerna som fusionerats med västerländsk psykoterapi och 

bildat ett nytt alternativ till KBT. Med en teoretisk utgångspunkt i att människor har förmågan 

att hela sig själva genom att finna harmoni och inre frid (Didonna, 2009) fokuserar 

behandlingen på att öva upp en ökad självmedvetenhet och därigenom konsten att självreglera 

både uppmärksamhet, känslor samt stress (Didonna, 2009, s.323). I flertalet kliniska tester 

visas Mindfulnessens framgång bland unga och vuxna patienter med ADHD. Däremot tyder 

resultat i en studie av van de Weijer-Bergsma et al (2011) att de positiva effekterna bland 8-

12 åringar klingat av vid ett 16 veckors återbesök, något som inte uppträdde bland de äldre 

testgrupperna. Därav sluter Zylowska (2008) att Mindfulness är en rimlig behandlingsmetod 

för tonåringar och vuxna med ADHD, men utelämnar yngre barn ur sin slutsats. 

 

3.2 Skolbaserade interventioner 

3.2.1 Bemötande av elever med ADHD 
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Skolmiljön, med sin omfattande uppsättning av beteenderegler och normer, samt kraven på 

uppmärksamhet och foglighet, är särskilt utmanande för elever med ADHD och ADHD-

beteenden. Deras utmärkande uppförande kräver att lärare har särskilda kunskaper och 

strategier för att kunna undervisa dem. 

I samband med skolarbete kan två övergripande principer identifieras som lärare använder sig 

av; En proaktiv, som syftar till att förebygga problem som kan uppstå, samt en reaktiv som 

innefattar strategier för behandling av situationer där problem redan har uppträtt. DuPaul & 

Eckert (1997) beskriver nödvändigheten av att integrera båda principerna i klassrummet, men 

kommer i sin studie fram till att lärare ofta förlitar sig på endast den reaktiva och då i 

samband med bestraffning. Detta trots att forskning upprepat visat den positiva 

förstärkningens framstående övertag (Pfiffner, Barkley & DuPaul, 2006). Däremot framhåller 

Pfiffner & O’Leary (1993) att positiv förstärkning helt utan negativa konsekvenser vid dåligt 

uppförande sällan är effektivt för att upprätthålla en god nivå av akademiskt och socialt 

beteende. Men det är likaså betydelsefullt vilken sorts konsekvenser eleverna möter. 

Upprepade förmaningar och falska hot om restriktioner som aldrig genomförs får exempelvis 

inget resultat, uppger Barkley (1997, s.222). Istället redovisar han en metod som går ut på ett 

fåtal förmaningar varpå konsekvenser följer direkt vid elevers ignorerande. Detta snabba och 

framförallt konsistenta tillrättavisande är ett av fundamenten vid reaktiv intervention av dåligt 

uppförande i klassrummet (Pfiffner & O’Leary, 1987). Vidare menar DuPaul & Weyandt 

(2006) att detta ideellt borde levereras i enrum med eleven samt med lång (20-30 sekunder 

enligt Kapalka, 2006), obruten ögonkontakt. Lärarens samlade och lugna temperament ökar 

instruktioners tydlighet och bär därigenom också en roll för ett lyckat samarbete mellan lärare 

och elev (DuPaul & WEyandt, 2006). Höjd röstvolym, menar Barkley (1997), resulterar oftast 

inte i följsamhet utan kan istället sluta med ilska och irritation hos både lärare och elev. I det 

långa loppet blir dagliga konflikter en bidragande faktor till dåliga lärar-elevrelationer, något 

som bör undvikas. Hattie (2009) och Emmer & Stough (2001, s.103), bland andra, beskriver 

vikten av ett bra förhållande mellan lärare och elever för att upprätthålla ett positivt 

arbetsklimat och gott klassrumsbeteende. Detta är dock självfallet något som samtliga elever 

profiterar från. 

Belöningssystem är en annan reaktiv strategi som i otaliga forskningsstudier (Barkley, 1997; 

DuPaul & Eckert, 1997; Robinson et al, 1981; bland andra) visat goda resultat för elevers 

beteende. Metoden syftar till att direkt belöna elever med små ”tokens”, exempelvis 

klistermärken eller poäng, när de möter uppställda förväntningar. Dessa kan sedan efter en 
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förbestämd period bytas ut mot exempelvis omtyckta aktiviteter i skolan eller hemmet. Det är 

dock av yttersta vikt att dessa belöningar ges helt utan försening, menar Hupp, Reitman, 

Northup, O’Callaghan och LeBlanc (2002) som i sin studie har undersökt effekterna av 

sådana förseningar. En variation av systemet innebär rapportkort som skickas mellan lärare 

och hemmet. På dessa har lärare graderat olika mål, så som beteende och skolarbete som skett 

under dagen och utefter det ges sedan tokens i hemmet (Chafouleas, Riley-Tillman & 

McDougal, 2002; Curtis, Pisecco, Hamilton & Moore, 2006). Genom denna variation 

inkluderas även föräldrarna, vilket ökar möjlighet till konsekvent arbete och som på så sätt 

kan påverka elevens beteende positivt (Chafouleas et al, 2002). Men trots den effektivitet som 

belöningssystemen tyder på i den redovisade forskningen menar DuPaul och Eckert (1997) att 

endast förbättring av beteendet har observerats, den akademiska prestationen visas ha förblivit 

oförändrad. 

Proaktiva strategier fokuserar både på att förebygga oönskat beteende och att upprätta goda 

förutsättningar för klassrumsarbete. På grund av ouppmärksamheten hos barn med ADHD 

uppstår ofta svårigheter i samband med att minnas och mentalt strukturera längre bitar av 

information eller instruktioner. Därför föreslår Kapalka (2006, s.277) att lärare bör bryta ner 

arbetsinstruktioner i mindre delar och ge dem allt eftersom eleven framskrider i uppgiften. 

DuPaul & Weyandt (2006) rekommenderar även att bygga in flera mindre pauser och kallar 

strategin för anpassning av arbetsuppgifter. Genom detta menar de att icke-uppgiftsrelaterat 

beteende minskar och akademisk prestanda därmed kan antas öka. 

Att ge eleven möjligheten att göra egna val i klassrummet är en annan proaktiv strategi som 

minskar störande beteende och därigenom tros öka akademiska prestationer (Dunlap et al, 

1994). Denna metod låter eleven välja mellan två eller fler alternativ av uppgifter inom 

samma ämne i situationer där eleven motsätter sig lärarens instruktioner. Det valda åtagandet 

förväntas sedan slutföras inom en viss tidsram. På så sätt får eleven en känsla av viss kontroll, 

något som kan resultera i villighet att genomföra skolarbete (DuPaul & Weyandt, 2006). 

Viktigt är naturligtvis också att uppgifters svårighetsgrad är väl anpassad till eleven, annars, 

menar Reid (1999), kan detta påverka både klassrumsbeteende och akademisk progression. 

Paine, Radicchi, Rossellini, Deutchman, & Darch (1983), bland andra, har dokumenterat en 

parallell mellan följande av klassrumsregler och hög skolprestanda. Elever med ADHD 

hamnar dock, genom sin impulsivitet som tidigare diskuterats, lätt i situationer som bryter mot 

regler. Därför handlar den tredje och därmed sista proaktiva lärarstrategin om att förmedla 
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regler. DuPaul & Stoner (2003) beskriver implementeringen av denna metod i fyra steg; a) 

förse eleverna med enkla klassrumsregler, (exempelvis ”räck upp handen innan du pratar”); b) 

påminn elever om dessa regler regelbundet genom klassdiskussioner och demonstrationer; c) 

regelbundet uppmärksamma elever som följer reglerna; d) påminna elever om förväntningar 

och regler vid början av en specifik klassrumsaktivitet (DuPaul & Stoner, 2003). 

 

 

3.2.2 Resurser 

Utöver medicinering, terapier och olika klassrumsstrategier som bidrar till dämpning av 

symptomen hos elever med ADHD i skolmiljö betraktas även vissa fysiska och rumsliga 

anpassningar som värdefulla tillgångar. Enligt Reid (1999) är små förändringar av den fysiska 

organisationen i klassrummet en energi- och tidssnål ackommodation för att förebygga 

problemsituationer. Detta kan exempelvis uppnås genom att placera eleven på en plats som är 

mer isolerad från störande intryck som kan uppstå vid fönster eller dörren (Bender & Mathes, 

1995), eller genom att arrangera bänkarna avskilda från varandra (Barkley, 1997, s.603). 

Tillåts eleven sitta långt fram erbjuds även möjlighet för läraren att snabbare ge feedback eller 

ingripa vid behov, menar Reid (1999). 

Vidare kan även fysiska redskap underlätta. Olika sorters skolbänkar, så som stå-bord eller 

studieceller (en mer omslutande bänk), är exempel på en sådan anpassning (Reid, 1999). Om 

nödvändigt kan även rektor besluta om insats av en elevassistent som har till uppgift att följa 

eleven och stödja denne både i skolarbete och på den sociala arenan (Skolverket, 2015). 

Regelbunden kontakt med en speciallärare under längre tid eller placering i en särskilt 

undervisningsgrupp är annan extra anpassning som rektor kan besluta om (Skolverket 2015). 

 

3.3 Lärares inställningar 

Inte sällan kan det observeras både i media, skolvärlden och modern forskning att beteenden 

som associeras med diagnosen ADHD beskrivs i en ensidigt negativ ton (Honos-Webb, 2008, 

s.126). Så är även fallet i flera av studierna som presenterats i denna forskningsbakgrund. 

Curtis, Pisecco, Hamilton & Moore, exempelvis, kallar diagnosen ett ”significant problem” 

(2006, s.172), en formulering som ofta återfinns i samband med ADHD. Även Reids (1999) 
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beskrivning av dessa barns tendenser att agera ”noncompliant or aggressive” (övers. icke 

följsamt och aggressivt) och att de vidare ”may even exhibit other disruptive behaviors” 

(övers. även kan uppvisa andra störande beteenden) innehåller egenskaper som i dagens 

samhälle värderas ha en negativ kontenta. Socialstyrelsens kunskapssammanfattning är 

ytterligare ett exempel där symptomen klassificeras som ”problembeteenden” 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Orsaken till att ADHDs karaktärsdrag framställs genom ord av negativitet och så ofta skildras 

i negationer, som till exempel ”eleven kan inte sitta still” eller ”noncompliant” (övers. icke 

följsam), kan bero på att dessa individer alltid ställs mot normen för jämförelse (Persson, 

1998). På så sätt förväntas barnet leva upp till krav som för honom/henne är omöjliga i 

praktiken (Nylin & Wesslander, 2003), svårigheter som existerar på grund av den hormonella 

obalansen i hjärnans nervbanor som uttrycker sig genom impulsivitet, ouppmärksamhet och 

hyperaktivitet (Barkley, 1997), i jämförelse med det genomsnittliga barnet. 

Däremot visar modern forskning att individer med ADHD istället excellerar på andra 

områden. En studie av White & Shah undersökte 2006 eventuella prestationsskillnader i 

kreativitet mellan vuxna med och utan ADHD. Resultaten tydde på lägre kreativitet i 

kontrollgruppen. År 2011 återskapades studien med Goff & Torance’s standardiserade 

mätningsverktyg av kreativitet, the Abbrevated Torrance Test for Adults (Goff & Torrance, 

2002) och visade då mer ”original creative thinking” samt mer ”real-world creative 

achievement” bland vuxna med ADHD (White & Shah, 2011). 

En annan studie av Zentall utredde 44 grundskoleelevers språk i två olika situationer, vid 

spontant verbaliserande (under exempelvis raster) och under arrangerade tillfällen där 

eleverna uppmanades berätta en saga under lektionstid (1988). Hälften av eleverna 

klassificerades i studien som hyperaktiva och demonstrerade i motsats till kontrollgruppen 

mer spontant verbaliserande men var mindre språksamma under mer kontrollerade situationer. 

Zentall tolkade dessa resultat sedan enligt den optimala stimulus teorin som förutsätter större 

verbal aktivitet bland barn med ADHD ju mindre fasta ramar och instruktioner som utformar 

situationen. I detta fall innebär berättande av sagor planerings- och organisationsfärdigheter, 

menar Zentall, och blir därav till en svårighet för elever med ADHD. 

Trots dessa påvisade skickligheter riktas fokus fortfarande mot diagnosens hinder, snarare än 

mot möjligheterna som också existerar. I ett försök att demonstrera denna negativitet har 
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Duvner (1999) listat uttryck som gärna förknippas med ADHD, tillsammans med exempel på 

hur samma brister även medför styrkor och möjligheter. 

Negativt Positivt 

Överaktiv Intensiv, energisk 

Impulsiv Spontan, flexibel, oförvägen, idérik och 

kreativ 

Otålig Nyfiken, intresserad 

Lättavledbar Uppmärksam på vad som händer omkring 

Okoncentrerad Associationsrik 

Kort uthållighet i intellektuella 

arbetsuppgifter 

Konkret inlärningsstil. Stor uthållighet i 

självvalda aktiviteter 

Egoistisk Individualist. Går sin egen väg. Ledare 

 

Även Nylin & Wesslander (2003) uppmärksammar de möjligheter och fördelar som omfattas 

av diagnosen; ”Ett annat sätt att karaktärisera barn och ungdomar med ADHD är att 

beskriva dem som personer med många briljanta idéer, kreativa och uppfinningsrika. De får 

snabba associationer och tankar och finner ofta okonventionella lösningar som andra inte 

förmår att se. Med initiativrikedom utöver det vanliga kan de vara djärva, nyskapande och 

självständiga i ord och handling.” (Nylin och Wesslander, 2003, s. 7) 

 

3.4 Strategier & inställningar förenade 

Genom en närmare observation av den forskning som presenterats i detta avsnitt kan alltså två 

skilda utgångspunkter för inställningar till ADHD-relaterade beteenden urskiljas; En som 

utgår från negationer och därigenom uppmärksammar de hinder som en diagnos av ADHD 

kan innebära, och en andra inställning som istället fokuserar på möjligheterna.  

Enligt studier av bland andra Vereb & DiPerna (2004) och Elik, Wiener & Corcum (2010) 

existerar ett starkt samband mellan den inställning lärare har till ADHD och de effektiva 

strategier de använder för att stödja dessa elevers lärande. En förklaring för länken mellan 

dessa två framträder tydligare genom Ajzens (1991) definition av inställningar som 

”evaluative mental states about objects or people that predict potential action”. Beroende på 

den utgångspunkt som lärare alltså har, antingen betraktandet av ADHD och ADHD-
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relaterade beteenden som ett ofrånkomligt hinder för elever att uppnå sin fulla potential, eller 

som ett erbjudande av unika möjligheter, påverkas de strategier som lärare väljer att använda. 

Detta resonemang stöds av resultat funna av Elik, Wiener & Corcum (2010) i en 

undersökning av bland annat eventuella samband mellan lärares inställningar och sorten av 

strategier, antingen omedelbara reaktiva eller istället planerade beteenden, som genomförs. 

Studien visar att negativa inställningar är en stark prediktor för straffande strategier, medan en 

mer öppensinnad disposition förespår färre reaktiva men fler planerade strategier. Även 

Blotnicky-Gallant, Martin, McGonnell & Corcum, (2015)  undersökte i en kvantitativ studie 

eventuell korrelation mellan lärares utövande av evidensbaserade beteendemetoder och deras 

inställningar till ADHD genom enkätfrågor. Av resultatet framgår ett signifikant samband 

mellan de båda. 

Studier som även mer allmänt undersökt lärares inställningar till att undervisa elever med 

ADHD konstaterar att lärare oftare är negativt inställda (Alkahtani, 2011; Blotnicky-Gallant 

et al, 2015; Mulholland, 2014; m.fl.). Däremot tyder resultat på att negativa dispositioner kan 

förändras genom ökade kunskaper om elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden 

(Mulholland, 2014; Vereb & DiPerna, 2004). 
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4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Enligt Persson kan skolors specialpedagogik i teori sorteras in i två kategorier för möjliga 

förhållningssätt, det relationella och det kategoriska perspektivet, som han kallar dem (1998). 

Fastän det idag har gått många år sedan Persson fastställde dessa som specialpedagogiska 

utgångspunkter bär synsättet fortfarande aktualitet för skolans verksamhet. Utbildning är 

nämligen ”primarily about human beings who are in relation with one another” (Aspelin, 

2013, s.15), på ett tidlöst vis, något som förser Aspelin (2013) och Persson (1998) med 

argument för att pedagogiken bör formas ur ett relationellt perspektiv. Ett sådant fokuserar, 

som kanske framgår, på relationer mellan exempelvis lärare-elev samt elev-elev och elev-i 

grupp. Därigenom, menar Runström Nilsson (2012), bör individers svårigheter tolkas i 

relation till omvärlden och kan på så sätt manipuleras genom yttre förhållanden. En elev som 

exempelvis fått diagnosen ADHD skulle då alltså antas inte uttrycka impulsivitet eller 

hyperaktivitet genom ”rätt” bemötande vid interaktion mellan eleven och människorna runt 

omkring henne/honom. 

Ett av huvudargumenten för synsättet baseras på att elevers svårigheter upplevs vara 

dynamiska, alltså inte konstant närvarande utan istället beroende på situationen de befinner 

sig i. På så sätt, argumenterar Persson, skapas problemen i mötet mellan elevens 

förutsättningar och skolans miljö och är därav inte en del av själva eleven (1998). 

I kontrast till detta står det kategoriska perspektivet, en förklaringsmodell som psykologin och 

medicinen oftast utgår från och, som enligt Persson (1998, s.30), ”reducerar en individs 

svårigheter till en effekt av t.ex. låg begåvning eller svåra hemförhållanden”. Eleven tillskrivs 

här alltså svårigheter i relation till vad som kan förväntas av ”det normativa barnet” i skolan 

(Karlsson, 2007). I motsats till den lydnadskultur som tidigare existerat, enligt Normell (2008, 

s.57), har skolan idag ett ansvar av likabehandling och att möta varje elevs behov på ett 

individuellt plan, med minimal differentiering som mål. Trots det fortsätter 

specialpedagogiken att leta efter olikheter och särskilja elever genom diagnoser, skildrar 

Karlsson (2007) och försätter därigenom det kategoriska perspektivet i ett negativt sken. 

Samma ord kan dock också betraktas från ett motsatt håll; Uppmärksammande av olikheter 

för att faktiskt kunna uppfylla varje elevs individuella behov. Diagnostisering, alltså 

gruppering av exempelvis barn med liknande särskilda beteenden, möjliggör att forskning kan 

utföras på denna grupp av barn för att utarbeta ultimata strategier att möta deras behov, något 

som kan ha stark betydelse för ADHD-elevers skolgång. 
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Problem kan däremot uppstå om lärare bedömer dessa elevers neurobiologiska avvikelse vara 

ett hinder och därigenom avskriver eleverna utsikten att kunna uppnå sin fulla potential i 

skolan. Som tidigare redan konstaterats i denna studie (se 3.4 Strategier och inställningar 

förenade) existerar ett samband mellan den inställningen lärare har och de strategier de 

använder. Detta styrks av Perssons teori om att lärare med ett kategoriskt synsätt också oftare 

använder reaktiva strategier i klassrummet för att kontrollera beteenden. Jämförelsevis 

erbjuder relationella lösningar långsiktiga förändringar för elever i behov av särskilt stöd, 

resonerar Persson vidare (1998, s.32). Utgår lärare alltså från att samtliga elever bär på 

individuella möjligheter som måste lockas fram genom olika anpassningar, finnes chansen för 

att dessa lärare även använder proaktiva klassrumsstrategier som förebygger situationer som 

skulle innebära svårigheter för eleven. Nedan har de olika begreppens samband förtydligats 

genom en tabell som skapats för denna studies syfte (tabell 1).  

Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

 

ADHD som möjlighet 

 

 

ADHD som hinder 

 

Proaktiva strategier 

 

 

Reaktiva strategier 

Tabell 1 

Eftersom denna studie baseras på neuromedicinska forskningsresultat som tydligt visar på att 

de starka avvikande beteendena förknippade med ADHD uppstår genom en förändring i 

hjärnans nervbanor (Barkley, 1997, s.63) och därigenom är fysisk, tar studien sin 

utgångspunkt i det kategoriska perspektivet. Detta innebär att det utgås från att beteendena 

oftast innebär svårigheter för individen, men studien utforskar även lärares åsikter om möjliga 

positiva chanser som skulle kunna erbjudas genom ADHD. Vidare anses det att beteendena 

både kan dämpas, då genom medicin, behandlas i terapier, samt på olika sätt hanteras i 

klassrummet. De två sistnämnda innebär ofta relationella strategier mellan psykolog och barn 

eller lärare och elev, och på så sätt involveras även Perssons relationella perspektiv (1998) i 

studien. 
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5. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Denna studie syftar till att undersöka vilka strategier lärare beskriver att de använder sig av i 

klassrummet vid arbete med unga elever (6-10 åringar) med ADHD och ADHD-relaterade 

beteenden. Utifrån detta analyseras vidare lärares inställningar till undervisande av elever med 

ADHD och ADHD-relaterade beteenden. 

 Vilka strategier, utifrån DuPaul & Eckerts (1997) indelning av proaktiva respektive reaktiva, 

beskriver de intervjuade pedagogerna att de använder sig av i undervisningssituationer med 

elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden? 

 Vilka inställningar, ADHD som möjlighet eller hinder för eleven, uppvisar de intervjuade 

pedagogerna ha till att undervisa elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden? 
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6. METOD 

För att undersöka vilka strategier lärare beskriver att de använder sig av vid arbete med elever 

med ADHD och ADHD-relaterade beteenden, och utifrån det analysera lärares inställningar 

till att undervisa elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden, har kvalitativ 

intervjustudie valts ut som metod.  

I följande avsnitt kommer det först att redogöras för hur data har samlats in, vilka urval som 

gjorts, hur genomförandet av studien har gått till samt material, kontexter och deltagare. Efter 

det redogörs det för den valda analysmetoden och beskrivs hur den insamlade datan har 

bearbetats. Avsnittet avslutas sedan med ett kapitel om studiens giltighet och tillförlitlighet, 

reflektioner över metoden samt en redogörelse för vilka etiska hänsynstaganden som gjorts i 

samband med studien. 

 

6.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har genomfört en kvalitativ studie eftersom vi söker efter förekomsten av olika kategorier, 

alltså förekomsten av proaktiva och reaktiva strategier samt inställningen om ADHD som ett 

hinder eller en möjlighet, och inte efter hur vanliga dessa kategorier är (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2010, s. 260). Därav bestämde vi oss också för att nyttja metoden 

samtalsintervjuer där vi har intervjuat ett mindre antal personer för att svara på studiens 

forskningsfrågor. Detta för att vi då kunde ställa relativt öppna frågor och följa upp med 

följdfrågor och på så vis få en djupare nyanserad bild av respondenternas erfarenheter och på 

så vis urskönja vilka inställningar de har (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, 

s. 253). Men innan intervjuerna utfördes krävdes det ett visst förarbete där tidigare kunskaper 

i ämnet gicks igenom. Detta menar Esaiasson m.fl. (2012, s. 257) innebär både vad vi som 

intervjuare hade för tidigare kunskaper inom området men främst för att se över vad det fanns 

för tidigare forskning inom ämnet och hur det hade blivit vinklat i relation till den egna 

studiens perspektiv (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 257).  

 

När det var dags att utföra samtalsintervjuerna så var vi tvungna att ta ställning till vilken 

intervjumetod som lämpade sig bäst, ostrukturerad eller strukturerad (Bell, 2006, s. 159-163). 

Men enligt Bell hamnar att de flesta intervjuer som görs under datainsamlingen någonstans 

mitt i mellan dessa två intervjumetoder och kallas då för halvstrukturerad intervju. Vilket 

innebär att det lämnas en viss frihet för respondenten när denne ska svara på frågorna 
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samtidigt som formen på intervjun ändå faller inom ramen för en angiven struktur (Bell, 2006, 

s. 162). Därför lades stor vikt vid att utforma öppna intervjufrågor, alltså frågor som 

respondenten inte bara kunde svara ja och nej på, utan att man på så vis kunde föra en 

diskussion istället, vilket gav en uttryckligare bild av vad respondenten hade för lärdomar 

kopplade till det aktuella området (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s 

265). 

 

Bell (2006, s. 159) menar också att det är viktigt att respondenternas svar blir väl 

dokumenterade under intervjuerna och då det kan vara svårt att hinna med att anteckna under 

en intervju så spelades intervjuerna in efter att vi fått respondenternas medgivande. På det 

viset kunde materialet sedan transkriberas så att inget gick förlorat av det som respondenterna 

berättade, utan allt kunde sedan analyseras utan att riskera att något inte skulle ha uppfattats. 

En annan fördel med att intervjuerna spelades in var att det då också gick att gå tillbaka och 

lyssna om vad respondenterna berättade då tonfall kan ge ytterligare information om vad 

respondenten menar (Bell, 2006, s. 158).  

 

6.2 Urval 

Då studien riktar sig både mot hur lärare arbetar med elever som redan har diagnosen ADHD 

men också hur lärare arbetar med elever med ADHD-relaterade beteenden, så har vi efter att 

tittat på tidigare forskning (Gillberg, 2005, s. 28) sett att var fjärde till vart sjätte barn som 

börjar i skolan är i behov av någon form av särskilt stöd på grund av detta, och därför ansåg vi 

oss inte behöva begränsa intervjuerna enbart till lärare som har elever i klassen som 

diagnostiserats med ADHD. Så eftersom Gillberg (2005, s. 11) menar att det är så vanligt 

förekommande med elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden i klasserna så har 

vår målgrupp varit klasslärare som arbetar i årskurs ett till tre. Anledningen till valet att bara 

intervjua klasslärare i lågstadiet är för att studien inriktar sig på vilka strategier lärare, som 

arbetar med åldrarna sex till och med tio år, har i undervisningssituationer som utspelar sig i 

”vanlig” klass och inte i mindre elevgrupper hos en specialpedagog. 

 

När det kommer till val av skolor så har vi inte gjort något specifikt val som haft någon 

betydelse för studiens syfte. Utan vi kontaktade så många skolor som möjligt, tidigt i början 

av vårt arbete, för att maximera chanserna att finna lärare inom vår målgrupp som kunde 

ställa upp på intervjuer. Av de tio skolor som vi har kontaktat så var det tre lärare, var av två 
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arbetar i årskurs två och en arbetar i årskurs ett, som tackade ja till att bli intervjuade. Dessa är 

alla kvinnor och har varit verksamma lärare i mellan nio och tjugofem år. 

6.3 Genomförande 

Det första vi gjorde innan vi började vår bakgrundsforskning var att kontakta skolor då vi ville 

vara säkra på att skolorna skulle hinna svara oss i god tid och förhoppningsvis ge oss deras 

samtycke till intervju med någon eller några av deras lärare. Detta gjordes via mejl men tyvärr 

fick vi ingen respons från någon av skolorna vid första försöket. Därför mejlade vi fler 

gånger, ringde och besökte några av skolorna som låg nära oss för att finna några lärare som 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Esaiasson m.fl. (2010, s. 301) menar att det i 

regel är vanligt att man får göra flera ”påstötningar” för att hitta personer att intervjua. Så 

efter några veckor och många påtryckningar hade vi tillslut funnit tre lärare som tackat ja till 

att bli intervjuade. Eftersom dessa personer är lärare med mycket pressade tidsscheman så 

överlät vi åt våra respondenter att bestämma vart de kunde ta emot oss för vår intervju samt 

vilken tid som passade dem. Enligt respondenternas önskan utfördes sedan intervjuerna i 

deras klassrum på skolan där de arbetar. 

 

Några dagar innan intervjuerna skulle genomföras skickade vi ut mejl till våra respondenter 

med mer detaljerad information kring hur intervjun skulle gå till samt de etiska 

hänsynstaganden som de kan förvänta sig av oss som intervjuare (se bilaga 1). För att läsa mer 

om etiska aspekter för studien se rubriken etiska hänsynstaganden. Vi övervägde även om vi 

skulle skicka med vår intervjuguide (se bilaga 2) till respondenterna för att de skulle hinna 

förbereda sig på våra frågor och på så vis vara bättre förberedda. Dock kom vi fram till att 

detta skulle kunna leda till att respondenterna eventuellt misstolkar vissa frågor och kanske 

även övertänker svaren, vilket i sin tur kan leda till att respondenterna svarar vad de tror att vi 

vill höra, alltså att de försöker att hitta det ”rätta” svaret på frågorna. Detta är något vi vill 

undvika eftersom vi inte är ute efter något ”rätt” eller ”fel” svar, utan enbart vill höra 

respondenterna berätta utefter sina egna personliga erfarenheter. Intervjuerna genomfördes 

sedan av den av oss som hade ansvaret för intervjuerna, se rubriken inledning för att se 

ansvarsuppdelningen. Alla intervjuer tog cirka en halvtimme var och samtliga respondenter 

samtyckte till att det var okej för dem att intervjuerna spelades in. 

 

6.4 Material, kontexter och deltagare 

De tre respondenter som medverkat i intervjuerna arbetar alla i en lågstadieskola i en mindre 

kommun i Mellansverige. Respondenterna är således anonyma i enlighet med 
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konfidentialitetskravet så deras namn kommer inte att nämnas i denna studie 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 12). Varje intervju tog ungefär en halvtimme så omfattningen av 

de audioinspelade intervjuerna består av cirka en och en halv timmes intervjumaterial.  

 

6.5 Databearbetning och analysmetod 

När intervjuerna var utförda transkriberades det inspelade materialet och sedan 

sammanfattades de delar som var relevanta för studien. Detta gjordes i ett första steg genom 

sammanfattningstekniken koncentrering som innebär att det som uttalats under intervjun 

kortas ner och omformuleras så att bara den väsentliga innebörden av det som sades lyfts fram 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2010, s. 305). Vidare beskriver Esaiasson 

(2010) en annan sammanfattningsmetod som kallas kategorisering som innebär att man 

markerar ut förekomsten av det som studien undersöker med hjälp av olika symboler i kanten 

av transkriptionen. Dessa symboler har inget med värdering att göra, utan används enbart för 

at särskilja förekomsten av de olika kategorierna. Detta använde vi oss av i ett andra steg efter 

att vi koncentrerat transkriptionen och delat in den under två olika rubriker, strategier och 

inställningar. Sedan markerades förekomsten av proaktiva strategier med en symbol och 

reaktiva strategier med en annan symbol, och under rubriken inställningar markerades även 

möjligheter och hinder ut på samma vis. Materialet analyserades sedan utifrån studiens 

teoretiska perspektiv för att få fram respondenternas inställningar till elever med ADHD och 

ADHD-relaterade beteenden i relation till vilka strategier respondenterna beskrev att de 

använde. 

 

6.6 Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet 

När man talar om reliabilitet syftar man till hur tillförlitlig mätmetoden är som används för 

undersökningen genom att titta på i vilken grad resultat blir det samma vid en förnyad 

mätning (Bell, 2006, s. 117). I denna studie är det samtalsintervjuerna som är mätmetoden. 

För att en hög reliabilitet ska uppnås i en studie är det nödvändigt att samma resultat uppstår 

flera gånger (Stukát, 2005 s. 126). Men Trost (2010, s. 132) påvisar att det inte går att titta på 

undersökningens reliabilitet i förhållande till en kvalitativ intervjustudie i och med att 

reliabilitet enbart kan grundas i en kvantitativ studie, då en kvalitativ intervjustudie generellt 

sett går ut på att undersöka vad respondenterna har för tankar och känslor i det aktuella ämnet. 

Vidare menar han att undersökningarna oftast behöver vara standardiserad för att det ska vara 

en stark tillförlitlighet men eftersom den kvalitativa intervjun snarare bygger på att 

standardiseringen är svag, av den orsaken att man undersöker människor som inte är statiska 



24 
 

utan hela tiden är aktiva deltagare i en process där intervjuaren är ute efter respondenternas 

uppfattningar, så menar han att det skulle bli rätt besynnerligt att tala om tillförlitlighet i 

relation till kvalitativa intervjuer (Trost, 2010, s. 132).  

 

Vår kvalitativa intervjustudie utfördes som bekant på tre stycken lärare i grundskolans 

tidigare år och även Esaiasson (2010, s. 286) menar att syftet med en kvalitativ intervju är att 

”förstå världen som intervjupersonerna själva upplever den” vilket innebar att intervjuerna 

kunde komma att ge olika svar och därav visar inte en kvalitativ intervju samma resultat flera 

gånger. 

 

Validitet är att titta på studiens giltighet, alltså mäts just det som ska mätas (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2010, s 63). Vidare talar Esaiasson (2010, s. 63) om att 

denna validitet brukar delas upp i två validitetsbegrepp: 

 

Begreppsvaliditet – överensstämmelsen mellan teoretisk definition och operationell indikator – kan börja 

diskuteras så fort vi har bestämt våra teoretiska begrepp och utformat våra operationella mätverktyg. 

Resultatvaliditeten – huruvida vi mäter det vi påstår att vi mäter – går att utvärdera först när det empiriska 

fältarbetet är genomfört (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2010, s 63). 

 

Detta innebar att vi försäkrade oss om att det gick att mäta studiens frågeställningar i relation 

till vår teoretiska utgångspunkt utifrån det valda mätverktyget kvalitativ samtalsintervju, och 

sedan behövde vi även tillförsäkra att vi faktiskt hade lyckats mäta de resultat som vi ämnat 

mäta efter att samtalsintervjuerna var genomförda. Vidare talar Esaiasson även om intern och 

extern validitet, där extern validitet innebär att man generaliserar undersökningens slutsatser, 

vilket går att göra vid en kvantitativ undersökning av ämnet, medan intern validitet innebär att 

det endast är ett begränsat antal analysenheter som undersöks. Vilket är fallet med denna 

studie eftersom vi genomför en kvalitativ undersökning med endast ett fåtal personer som 

medverkar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2010, s 64). 

 

Syftet med att använda sig av samtalsstudier var för att vi ville undersöka vad dessa tre lärare 

beskrev att de använde sig av för strategier, när de arbetar med elever med ADHD och 

ADHD-relaterade beteenden, utifrån hur deras upplevelser av att arbeta med dessa elever 

beskrevs, och utifrån det analyserades sedan deras inställningar i relation till ADHD som 

hinder eller möjlighet med utgångspunkt i studiens teoretiska utgångspunkter, samt diskuteras 
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i skenet från tidigare forskning inom området. Vi vill alltså inte göra någon generalisering av 

hur detta ser ut i stort, utan med dessa samtalsintervjuer har vi gjort en djupare analys av tre 

lärares erfarenheter. 

 

 

 6.7 Reflektion över metoden 

När vi reflekterar över våra metodval såhär i efterhand är det framför allt att intervjuerna 

verkligen var tidskrävande vilket Bell (2006, s. 158) också påpekar är den största svagheten 

med att använda intervjuer som metod. Man behöver både finna personer som är villiga att 

ställa upp på intervju, formulera en intervjuguide, resa runt och intervjua personer och sedan 

transkribera allt material innan det går att sätta igång och sammanfatta och analysera 

materialet. Allt detta tar mycket tid och som Bell (2006 s. 158) också påpekar så kan det vara 

en stor nackdel om tiden för projektet är begränsat som i vårt fall. Något annat som vi 

reflekterat över angående intervjun var valet att endast en av författarna åkte iväg och gjorde 

intervjuerna. Detta var något som var möjligt eftersom båda författarna har varit lika delaktiga 

när intervjuguiden utformades och att intervjuerna spelades in. På så vis kunde den andra 

författaren som inte närvarade ändå ta del av intervjuerna i lika hög grad som den som 

intervjuade genom att denne då kunde lyssna igenom intervjuerna i efterhand och sedan 

hjälptes båda författarna åt att transkribera det inspelade materialet.  

 

Bell (2006, s. 158)  talar också om att det finns många fördelar med att välja intervju som 

metod, så som till exempel att en intervju kan ge ett mycket djupare och nyanserat material 

eftersom det under en intervju går ställa följdfrågor och avslöja svar genom personens 

kroppsspråk och tonläge, som inte går att göra i en enkätundersökning, samt att det går att 

omformulera frågorna under intervjun ifall man upptäcker att respondenten inte förstår frågan 

och på grund av det ger svar på något annat och missar vad intervjuaren egentligen är ute efter 

(Bell, 2006, s. 158). Även Trost (2010, s. 54) menar att intervjuer är en fördel för att det alltid 

går att leda tillbaka respondenten till att svara på det som man faktiskt frågar efter ifall att 

respondenten hamnar på villospår, vilket inte går om personen bara har en enkät framför sig 

med frågor och ingen att föra ett samtal med om sina tankar kring frågorna. 

Sammanfattningsvis menar de att intervjuer är mycket värdefullare än enkäter när man 

genomför en kvalitativ studie bara det finns tillräckligt med tid för att genomföra metoden. Så 

trots att metoden var tidskrävande och vi kände en viss oro över det låga antalet lärare som 

tackat ja till att medverka, så visade sig intervjuerna ändå ge oss ett djupt och nyanserat 
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material att analysera för att hitta svaren på studiens forskningsfrågor. Detta var mycket tack 

vare att vi la ned mycket tid på att formulera öppna intervjufrågor, det vill säga att frågorna 

inte fick gå direkt på det som skulle undersökas. För då skulle risken ha varit stor att 

respondenten inte skulle ha svarat ärligt eftersom frågorna då kan bli ledande och 

respondenten börjar fundera vad för svar som gäller rent allmänt istället för att tala utefter sina 

egna erfarenheter (Trost, 2010, s. 56). Därför menar Trost (2010) att det är viktigt att istället 

fråga mer personliga frågor och låta respondenten berätta om händelser och situationer som 

denne har varit med om i relation till ämnet som undersöks i studien, för att på så vis få fram 

respondentens personliga erfarenheter. Detta upptäckte vi var mycket svårt och vi fick 

formulera om frågorna många gånger för att vara säkra på att frågorna inte blev för direkta 

utan att de istället bjöd in respondenten till att berätta om händelser, som vi sedan kunde 

analysera för att finna svar på våra forskningsfrågor.  

 

Så även fast vi bara hade tre respondenter så var den här typen av halvstrukturerad 

samtalsintervju, där vi hela tiden kunde ställa följdfrågor till respondenten när vi upplevde att 

de behövde fördjupa och utveckla sitt svar i den berörda frågan, en bra metod att använda i 

vår kvalitativa studie eftersom vi med hjälp av öppna frågor och många följdfrågor då kunde 

gå in på djupet och få en mycket nyanserad bild av just dessa tre lärares erfarenheter. Detta 

hade inte varit möjligt med till exempel en enkätundersökning. Vi är dock medvetna om att 

det inte är möjligt att dra några generella slutsatser utifrån endast tre respondenter, vilket 

heller inte var vårt mål med denna studie då vi ville göra en djupare analys av ett mindre antal 

lärares erfarenheter. För att det skulle ha gått att dra mer generella slutsatser skulle en 

kvantitativ studie varit att föredra vilket skulle kunna vara intressant att göra för vidare 

forskning inom området. 

 

6.8 Etiska hänsynstaganden 

Innan man genomför en intervju är det viktigt att enligt Vetenskapsrådet (1990) vara 

medveten om de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990, s. 6). 

Informationskravet innebär att respondenterna informerades om syftet med studien, 

samtyckeskravet medför att respondenterna blev tillfrågade om de samtyckte till att medverka 

i intervjun, här är det viktigt att frågan samt respondenternas godkännande svar hörs klart och 

tydligt på inspelningen innan intervjun startar vilket vi var noga med. Konfidentialitetskravet 

innebar att respondenterna fick information om att deras svar behandlas anonymt samt att 
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deras personuppgifter förvaras där endast intervjuaren har tillgång till underlaget. Sist 

informerades respondenterna även om nyttjandekravet som betyder att de material som 

samlats in under intervjun uteslutande kommer att användas i den studie som intervjun är 

ämnad för (Vetenskapsrådet, 1990, s. 7-14). 
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7. ANALYS 

Genom samtalsintervjuer har tre olika lärares klassrumsstrategier i samband med elever med 

ADHD och ADHD-relaterade beteenden undersökts. Analysen av intervjuerna tar sin 

utgångspunkt i proaktiva och reaktiva interventionsmetoder, två strategier som diskuteras i 

forskningsbakgrunden (3.2.1 Bemötande av elever med ADHD). Utifrån dessa resultat 

undersöks vidare lärares inställningar, som i denna studie definieras som möjlighet och hinder 

(3.2.3 Inställningar), till att arbeta med elever med ADHD.  

 

7.1 Strategier 

7.1.1 Reaktiva strategier 

Två av de intervjuade lärarna beskriver vid olika tillfällen flera reaktiva metoder som de 

använder sig av och då oftast i samband med tillrättavisande av elevers för situationen 

opassande beteenden. De interventioner som nämns innefattar bland andra ljudlösa sådana, så 

som t.ex. att ta upp ögonkontakt, göra ett speciellt tecken eller miner. Vid möjlighet beskriver 

lärare även att de tar ett steg mot eleven eller lägger handen på elevens axel. Detta, menar 

lärare 3, är mer effektivt än att exempelvis upprepa elevens namn. För övrigt beskriver hon 

också fler tysta reaktiva metoder än de andra lärarna. Lappar som representerar önskat 

beteende, så som avbildningen av ett finger framför en mun, är ytterligare exempel på sådan 

ljudlös kommunikation; 

[...] då kan jag ha en lapp med ett finger för munnen och då smyger jag fram och lägger den för. 

Verbala förmaningar har skildrats ske på två olika sätt, antingen indirekt, från lärare till 

elevassistent till elev, eller genom direkt kommunikation mellan lärare och elev. Viktigt, 

samtycker alla tre lärarna, är att både instruktioner och tillrättavisningar levereras med lugnt 

temperament. ”Nu låter du igen, kommer du ihåg att du inte skulle låta?”, demonstrerar en 

lärare i viskande ton att hon påminner elever när de uttrycker för situationen opassande ljud. 

En annan beskriver istället ett nära samarbete mellan henne och elevassistenten där utbyte av 

tecken sker mellan dem om elevens beteende för att sedan sätta in reaktiva interventioner; 

Alltså vi vet ju PRECIS. Och då kan det ju vara så att de [eleven och assistenten] har jobbat länge tillsammans 

att då tjafsar han med henne och då... Vi behöver bara göra ett tecken till varandra så kliver jag in istället och 



29 
 

säger till liksom. Så det gäller ju att ha ett otroligt avläsningssystem med varandra och kliva in och sätta stopp 

för ibland går det bättre när jag säger ifrån och ibland går det bättre när hon säger ifrån. 

Lärare 2 

Samtliga lärare är dock överens om att elevassistenter fungerar som välbehövda resurser för 

elever med ADHD och använder dem ofta för reaktiva ändamål; 

Och om eleven blir så arg att den går ner i skogen och jag inte vet var den är, så jag måste lämna min klass för 

att leta och då är det skönt att ha en assistent. 

Lärare 3 

Det som har varit är ju att det hade behövts fler vuxna. [...] Som klasslärare liksom samtidigt hålla i 

undervisningen och alla andra elever och så försöka lotsa en elev som har särskilda svårigheter. Det kan ju vara 

jättesvårt. 

Lärare 1 

Vidare delar en lärare med sig av en strategi som skapades i samarbete med en elevs föräldrar; 

Han var lite sådär, han kunde ofta få riktiga utbrott sådär, då fick han ofta ledigt 2-3 dagar efteråt, när 

föräldrarna fick veta det. Och så var han hos morfar och var ute och fiskade och var ute på landet och så kom 

han tillbaka och kändes lite lugnare. De gjorde så då ”kan han få ledigt några dagar”. 

Samma lärare skildrar också hur hon brukade skicka ner en elev att springa av sig i skogen när 

hon såg att eleven var på väg att ge uttryck för aggressivitet; 

[...] Och med just honom sa jag åt honom, funkar inte med alla, så sa jag åt honom ”Spring ner i skogen!”. Och 

då gjorde han ofta det. 

En sista, enligt DuPaul och Eckert (1997), reaktiv strategi som skildras handlar om en 

variation av ett belöningssystem med klistermärken som en av lärarna implementerat; 

Ibland har jag haft en liten bok med klistermärken och – ”vilken bra dag och vill du välja något av de här 

klistermärkena” och så kunde man skriva vad som varit bra den dagen. Och så kunde han gå hem och visa upp 

och sådär, så de kände att de inte bara gjorde dumt, utan att det fanns bra saker också. [...] Att han kanske hade 

lekt bra eller jobbat bra. 

På frågan av intervjuaren om detta fungerade som ett slags belöningssystem svarar läraren 

”Ja, fast på mitt sätt då.” Vidare beskriver hon kännedom om liknande strategier som mynnar ut i 

en större belöning efter ett visst antal tokens, men antyder att den metoden hon använt sig av 

inte opererar på detta sätt. 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att de intervjuade lärarna alternerar mellan 

både ljudlösa och verbala reaktiva strategier, men att det bland en av lärarna finns preferens 
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för tysta och då gärna i kombination med kropps- eller ögonkontakt. Till assistenter visar sig 

samtliga lärare positivt inställda. Vidare används ledighet och pauser som reaktioner på 

elevens humör används av en lärare, likaså belöningssystem med klistermärken. 

 

7.1.2 Proaktiva strategier 

7.1.2.1 Anpassningar i klassrummet 

Det som lärare i huvudsak har fokuserat på att delge under intervjuerna förstås i denna studie 

som proaktiva strategier och innebär alltså metoder som syftar till att förebygga eventuella 

problemsituationer som kan uppstå i arbete med elever med ADHD. Genom intervjusvaren 

kan det konstateras att lärarna överlag har ett relativt rikt utbud av olika metoder till hands. 

Därigenom visar sig lärarna också överens om att många situationer i skoldagen måste 

anpassas till elever med ADHD och ADHD-relaterade. Uppgifter som kräver koncentration 

och självdisciplin, exempelvis, läggs gärna på morgonen då energinivån fortfarande är hög, 

istället för exempelvis i anslutning till raster. Lärarna menar att dessa ofta tar energi eftersom 

socialt samspel räknas till en av de största svårigheterna för elever med ADHD.  

Aa, nej men den erfarenheten har jag att de kanske orkar första lektionen och så rasten, och så blir det kanske 

svårt på rasten för de här eleverna, svårt socialt, och då händer det saker där och så måste det redas ut och 

sedan sitter det där [...]. 

Lång skoldag, då är det kanske lättare i början, man kommer till skolan startar igång. Sedan efter lunch då 

kanske liksom orken är slut. Då kanske de måste hitta på något annat. 

Instruktioner ges sedan kortfattat och i mindre delar. Tydlighet är ett huvudkoncept som 

lärarna återkommer till ofta. Vidare nämns att visualisering av framsteg som att bocka av 

sidor, stor variation av uppgifter, samt korta väntetider till återkoppling är en förutsättning för 

att upprätthålla prestation och koncentration bland eleverna med ADHD. 

Om den [elev med ADHD] har svårt att vänta, för då börjar den plocka med annat. 

Även arbetstiden bör anpassas efter elevens humör. En av lärarna berättar att uppgifter ofta 

kräver mer tid för elever med ADHD och att de kan behöva en ”längre startsträcka”. I andra 

fall är det nödvändigt att enas genom kompromisser för att väcka en vilja till att utföra arbete. 
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Det är ju också såhär att man får inte bara ”du slipper”, hela tiden. Utan de måste veta att man har också krav 

och då gäller det att vara tydlig. Och då vet de att ”när du har skrivit de här tre meningarna, då får du ta upp 

din bok och läsa”. 

Lärare 3 

Och där var det också väldigt mycket att klara av att kliva tillbaka själv lite och verkligen inte sluta ställa krav, 

det är inte det jag menar, men att backa och säga okej då gör vi så här, nu får du ha det här timglaset fem 

minuter men sedan vet ju du vad vi har pratat om. ”Ja”, säger de då för att då vet de. 

Lärare 2 

Här visar lärare 2 att hon går med på elevens önskning om att få avvika från de givna 

instruktionerna i fem minuter innan eleven förväntas ta sig an lärarens valda arbetsuppgifter. 

Andra gånger erbjuds belöningar eller samarbete med lärare och klasskamrater för att 

underlätta; 

Att nu ska vi ju skriva berättelser och du orkar inte skriva för hand, för att du tycker att det är jobbigt. Men om 

du skriver första så kan jag skriva en bit till dig. Eller om de jobbar med en kompis så kan man säga att ”du som 

är bra på at rita kan rita en bild”, och så kan den eleven som man har satt den med skriva för att den är bra på 

det. 

En av lärarna medger dock att hon ibland också kan ge vika åt elevens krav. 

Så, att kunna ta ett steg tillbaka och fundera över, är det värt det här? För det kan ju betyda att hela dagen är 

förstörd sedan. 

Under tillfällen som morgonsamlingar tillåts elever med ADHD också ofta själva välja en 

aktivitet, så länge denna inte stör klassen. Lärare uppger att de överhuvudtaget ogärna 

avbryter när elever satt sig ner för att läsa eller rita.  

[Elever med ADHD] har svårt att ta instruktioner i helklass. Svårt att påbörja ett arbete och svårt att avsluta ett 

arbete. Så att vissa har ju arbetat väldigt mycket, men när man gör något annat och ska avbryta så är det svårt, 

då är de inne i sitt. 

En annan strategi som beskrivs ingående av lärarna och som kan tänkas hänga ihop med 

tidsaspekten är pauserna. Alla tre uppger hur de ger eleverna stora friheter i valet av vilka 

slags pauser eleven tar och när dessa genomförs. 

Sådana där smågrejer som man ser, amen någon kanske springer på toa. Varför gör de det? Ja den kanske 

behöver liksom få lite paus och gå iväg oftare än andra, man behöver inte göra så stor grej av det. 

Lärare 1 
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Jag hade ju en pojke han var ju... Han sprang på toaletten hur mycket som helst, ritade snoppar på tavlan, och 

gick ut på toaletten, kunde han ligga där och sprutade vatten på väggarna. 

Lärare 3 

Det finns ju vissa här som har haft som... De håller på att undersöka bänken och hur den är byggd och ligger 

under. Och då får de väl göra det en stund. 

Lärare 3 

Endast lärare 3 pratar också om planerade pauser, där samtliga elever skickas iväg att springa 

en tur i skogen mellan lektionspass. 

För en kortare återblick på detta delkapitel (7.1.2.1 Anpassningar i klassrummet) kan det 

alltså sammanfattas att lärare uppger anpassa olika klassrumssituationer på ett flertal sätt till 

elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden. De betänker när och hur arbetsuppgifter 

utförs, något som eleverna i fråga också verkar ges möjlighet att medverka i utformandet av. 

Vidare erhåller de genom kortare men fler bitar av instruktioner till arbeten mer 

uppmärksamhet och feedback än klasskamrater kan tänkas få. Slutligen framgår det av 

lärarnas intervjusvar även att pauser är en viktig strategi, dock sker dessa slumpmässigt och 

ibland okontrollerat. 

 

7.1.2.2 Regler och rutiner 

Att lärares arbetsdagar med elever med ADHD måste rotera kring strikta strukturer och 

rutiner lämnar lite plats åt spontanitet. Schemat för dagen, menar lärarna, bör det informeras 

om på morgonen men sedan återgås till under dagen. Påminnelser i form av små bilder på 

bänken kan också fungera som scaffolding. Vidare råder lärarna att minimera diverse 

distraktioner, så som pennor på bänkar. Ifall av utflykter eller andra aktiviteter som faller 

utanför den vanliga strukturen informerar lärarna elever med ADHD upprepade gånger om 

eventets detaljer. 

Nej men vi körde ganska styrt, likadant, man var ganska fyrkantig, litet handlingsutrymme. Såhär gör vi, nu gör 

vi såhär. Att man är ganska likadan, så att eleven vet, så där är X* som lärare. Hon säger samma sak, har 

samma rutiner. Så gör vi också, vi sa ju... Nästa lektion ska vi göra såhär, han fick ju veta uppgifterna innan 

t.ex. Och absolut om man skulle göra något utanför klassrummet och... någon mer utflykt och så, att förbereda. 

Och inför idrottslektionerna behöver han också veta. Vad ska vi göra för något, vilka saker ska vi ha? Så att han 

fick lite mera förkunskaper om vad som skulle hända. 

*Lärarens namn 
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För att visualisera regler för tillåten ljudnivå i olika situationer beskriver en lärare att hon 

använde sig av färgkoder i tre olika nyanser; 

Vi körde också signaler. Om vi har samling så hade vi en cirkel på tavlan... Barnet fick själv bestämma att om 

den var röd, då skulle det vara helt tyst i klassen. Samling kanske hade en orange. Satte man upp den var det 

samling. Då gällde det där... Och så hade vi någon färg, det kanske var gult, det var att man fick småprata om 

uppgiften. Det var de tre lägena, som vi satte upp. 

 

7.1.2.3 Resurser 

Mindre klass- och gruppstorlekar anser flera av lärarna fungera som ett hjälpmedel i samband 

med undervisningen av elever med ADHD. En lärare berättar att hon därför, tillsammans med 

en annan lärare, delade upp klassen i två grupper för vissa lektioner; 

Stora klasser försvårar ju. Svårare att individualisera och göra anpassningar som krävs. [...] Så löste vi det, det 

blev som två grupper av klassen. Vissa lektioner hade vi tillsammans. Kanske morgonlektionen, alla 

tillsammans, det beror lite på tider på dagen. 

En annan lärare pratar om att strategisk placering av eleven i klassrummet också är av vikt. 

Detta både i närhet till stillsamma pausaktiviteter, som i ett hörn vid klossar, eller i syfte att ge 

eleven behövt utrymme.  

Så att ofta kan jag vilja ha ett sådant barn, om jag har grupper [bänköar], att den sitter på udden i gruppen. Så 

att den inte har någon bredvid sig, för det kan upplevas jobbigt för ett sådant här barn. Så att det har utrymme. 

Under andra resurser som lärare implementerar i sin undervisning ingår hörselkåpor för att 

eliminera störande ljud, timglas och datorer eller paddor, ifall eleven föredrar dem över att 

skriva för hand. Men den mest eftertraktade resursen har visats vara elevassistenter. Ibland, 

menar två av lärarna, att föräldrar också kan utgöra en resurs i klassrummet; 

Och så kan jag ju tycka ibland då att det kan vara bra att deras föräldrar är med i skolan någon gång. Jamen så 

att de ser hur barnet har det och förstå mig när barnet berättar. [...] Det är ju en trygghet för barnet också, att 

de kommer då och då och hälsar på ”vet du vad jag går i skolan och...” Då kanske föräldrarna kan uppskatta 

det. 

Lärare 3 

Sedan också, hur man jobbar med hemmet, med föräldrarna. Ha utvecklingssamtal och kontakt med föräldrarna 

och få större bild av hur barnet har det. 

Lärare 1 
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Vidare ser lärarna en nära relation till eleven som resurs för hantering av svåra situationer. En 

lärare erkänner dock att hon upplever svårigheter med att hinna med att bygga upp relationer 

till elever i stora klasser; 

[...] och att försöka skapa en relation till barnet, men det är ju klart att har man 27 barn i klassen så är det klart 

att man tycker att det är lite klurigt att hinna med relationen men jag tror kanske att det är ännu viktigare med 

relationen till just dem barnen för att då kan man plocka fram det där kluriga och roliga när de låser sig. 

Medicinering är en aspekt av ADHD som lärarna inte besitter kontroll över men kommer trots 

det på tal i intervjuerna med samtliga lärare. När den ger verkan uttrycker en lärare att det 

underlättar, men menar att detta snabbt kan förändras i takt med att barnet växer eller blir 

immun mot den. Lärarna informeras dock alltid vid byte av medicin och bär också visst 

ansvar för att barnet medicineras vid behov; 

[...] det räcker ju med att man ska på en utflykt så ska man ha en assistent med och man ska ha mediciner [...] 

Lärare 2 

Den elev som jag har nu fungerade bra när han kom till mig med medicin men den slutade att fungera ganska 

fort och det berodde på att eleven växte och utvecklade sig. 

Lärare 2 

7.1.3 Sammanfattande analys av strategier 

Som tidigare nämnts beskriver de tre lärarna betydligt fler proaktiva än reaktiva strategier. 

Dessa anpassningar inbegriper en variation av metoder, från kortare instruktioner till små 

pauser och klassrumsgestaltning, materiella resurser eller resurspersoner, samt 

klassrumsregler visualiserade i olika färger. Men trots detta breda utbud på strategier som 

lärarna beskriver sig ha till hands tycks de kämpa med en inre konflikt som uppenbarar sig 

mellan två värden här; elevernas akademiska prestationer över deras välmående. Flera gånger 

under intervjuerna pratar lärarna om sina ansträngningar att inspirera elever med ADHD till 

att arbeta på lektionstid. När de stöter på arbetsvägran försöker de locka med kompromisser 

och belöningar, samtidigt som de poängterar vikten av att ”inte sluta ställa krav” eller att ”inte 

låta eleven slippa”, men att ”ta ett steg tillbaka”. Detta kan tolkas beskriva en kamp för att 

uppnå en slags balans mellan läroplanens kunskaps- och färdighetskrav, och de anpassningar 

som krävs vid arbete med elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden. 

Vidare kan det konstateras att en del av lärarnas strategier kan återfinnas i forskningsstudier 

medan andra utarbetats av lärare för icke-generell användning (exempelvis utlåtande av 

ledighet till elever eller att skicka ner dem i skogar). Dock tyder respondenternas intervjusvar 
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på att de inte mottagit någon fortbildning alls om elever med ADHD och ADHD-relaterade 

beteenden. Ett exempel på när detta ges i samband med lärare 3’s gensvar ”Ja, fast på mitt sätt 

då”, som presenterats ovan under 7.1.1 Reaktiva strategier. Vidare använder lärarna ofta 

uttryck som ”jag tror” eller ”enligt mina erfarenheter...”, något som också styrker hypotesen 

om att de prövar sig fram istället för att utgå från evidensbaserad forskning. 

 

7.2 Inställningar 

7.2.1 Hinder 

Som studien redan tidigare nämnt visar tidigare forskning på att de flesta lärare ser ADHD 

och ADHD-beteenden som ett hinder. Detta stärks delvis under intervjuerna då det 

framkommer av alla tre lärare att de oftare ser ADHD som ett hinder för eleven att uppnå full 

potential än att de istället ser på ADHD som något som ger eleven unika möjligheter. Till 

exempel beskriver respondenterna när de får frågan om hur de arbetade med dessa elever att: 

 

Nejmen vi körde ganska styrt, likadant, man var ganska fyrkantig, litet förhandlingsutrymme, liksom inom en 

liten ruta såhär. Såhär gör vi, nu gör vi såhär. Att man är ganska likadan, så att eleven vet, så där är hon som 

lärare, jag kan förvänta mig att hon är så. Hon säger ungefär samma saker, man har samma rutiner. 

Lärare 1 

 

Och till den ena var jag tvungen att vara jättefyrkantig, så jag förstår att de andra tyckte att jag lät hård, fast jag 

var inte arg på rösten eller någonting, utan jag fick säga att det är BARA det här nu, sådär liksom, utan det är 

precis bara det här. För de fixade ingenting annat liksom. 

Lärare 2 

 

Viktigt att ha en struktur. Så man kan bli lite fyrkantig när man har fler i en klass. ”Det här gäller och så”. 

Sedan kan det ju vara bra att göra ett schema, så att de ser vad som kommer att hända. Vet att ”det betyder det, 

då gör vi det”. Och det är ju svårt om man har massa elever som vill göra på annat sätt, man vill vara mer 

ombytlig och spontan, så visst, det är inte lätt. 

Lärare 3 

 

Detta visar följaktligen på att alla lärarna har inställningen att ADHD utgör ett hinder för en 

flexibel undervisning då allt alltid måste vara väldigt strukturerat vilket de då menar går ut 

över de elever som trivs med mer spontanitet. En annan faktor där alla respondenterna delar 

samma inställning till att ADHD är ett hinder är genom att de menar att det orsakar sociala 
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svårigheter som i sin tur blir ett hinder för undervisningen. Detta framkommer tydligt ur 

följande uttalanden: 

 

[…] den erfarenheten har jag att dom kanske orkar första lektionen och så rasten, och så blir det kanske svårt 

på rasten för dom här eleverna, svårt socialt, och då händer det saker där och så måste det redas ut och sen 

sitter de där. 

Lärare 1 

 

[…] så kan det hända en sak på första rasten och då kan inte den släppa det och då avgör det hela dagen. 

Lärare 2 

 

[…] den sociala biten är det som kan ställa till det för dem för dem har svårt att leka. För att har man kul på 

raster och så, ja då hämtar man ju lite energi för att jobba men har man inte det för att rasterna går åt till att 

man förstår bara inte, då blir det ju svårt sedan. 

Lärare 2 

 

Jag har ju haft elever som har haft det här beteendet, att de är mer i sig själva och inte ser omgivningen riktigt. 

Och då kan det bli svårare socialt, med kompisar på rasterna, och att de inte ser sina egna göranden och vad de 

orsakar och så. 

Lärare 3 

 

Respondenterna pekar sålunda på att eftersom rasterna går åt till att anstränga sig för att få det 

sociala samspelet att fungera så tar rasterna energi istället för att ge energi till de här eleverna 

och därför menar de på att det sociala hindret, som de anser att ADHD orsakar, även utgör ett 

hinder för undervisningen. Något annat som framkom av intervjuerna var att alla lärarna 

upplevde att det var svårt att räcka till om inte de här eleverna har en personlig assistent på. 

Detta beskrevs bland annat på följande vis: 

 

Som klasslärare liksom samtidigt hålla i undervisningen och alla andra elever och så försöka lotsa en elev som 

har särskilda svårigheter. Det kan ju vara jättesvårt. Det här att få hjälp i tid är viktigt. Det går inte att räcka till 

riktigt heller. Stora klasser och det är många barn som har behov, särskilda behov, då behöver man ju få det 

stödet och då kanske man inte som klasslärare räcker till. 

Lärare 1 

 

Dels så måste den ju ha handledning av en vuxen, sen har ju dem flesta haft oförmågan att inte göra något 

arbete själv. Vilket betyder att om jag skulle sätta dem på den stol själv så skulle de inte få någonting gjort […]. 

Lärare 2 
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Samtidigt, är beteendet väldigt starkt, då hinner man inte ha 27 andra barn med ett sådant här barn, då är det 

väldigt bra att ha assistent. 

Lärare 3 

 

Jag hade ju en pojke han var ju.. han sprang på toaletten hur mycket som helst, ritade snoppar på tavlan, och 

gick ut på toaletten, så kunde han ligga där och sprutade vatten på väggarna... Men då hade jag ingen assistent. 

Det var ju hela tiden, gå ut och kolla ”vart tog han vägen”? ”Jaha vad gör du nu då? Ja just det, men nu ska vi 

göra vi det här.” Och så försöka få honom med sig. 

Lärare 3 

 

Detta tyder på en inställning hos respondenterna om att ADHD och ADHD-relaterade 

beteenden tar upp för mycket tid för att de ska hinna med hela klassen. Detta, menar de, blir i 

sin tur även ett hinder för eleverna själva eftersom respondenterna pekar på att eleverna 

många gånger inte klarar av att sitta själva och arbeta, utan att de hela tiden behöver någon 

hos sig för att komma framåt. Följaktligen tyder detta på att respondenterna anser att ADHD 

utgör ett hinder för undervisningen tidsmässigt. Under intervjuerna med lärare 1 och 2 kom 

det även fram att de upplevde att ADHD ger upphov till extra mycket förberedelser, vilket de 

har inställningen om att det både kan vara ett hinder under vanliga lektioner men att det är 

extra svårt när det sker saker som bryter de vanliga rutinerna som till exempel vid utflykter. 

Detta beskrivs i följande uttalanden från intervjuerna med lärare 1 och 2: 

 

Så gör vi också, vi sa ju.. Nästa lektion ska vi göra såhär, han fick ju veta uppgifterna innan t.ex. Och absolut 

om man skulle göra något utanför klassrummet och.. någon mer utflykt och så, att förbereda. Och inför 

idrottslektionerna behöver han också veta. Vad ska vi göra för något, vilka saker ska vi ha? Så att han fick lite 

mera förkunskaper om vad som skulle hända. 

Lärare 1 

 

Sen handlar det ju om planering, det räcker ju med att man ska på en utflykt så ska man ha en assistent med och 

man ska ha mediciner, ja man ska ha diverse saker och vad gör vi t.ex. om den inte kan stanna kvar där av 

någon anledning. 

Lärare 2 

 

Lärare 3 talar också om att ADHD kan vara ett hinder för arbetsron då de elever som har 

denna diagnos eller ADHD-relaterade beteenden har ett impulsdrivet handlingssätt som gör 

att de inte kan hindra sig från att säga vad det tänker på, och sen menar respondenten även att 

ADHD i vissa fall kan orsaka att dessa elever har läten för sig som de inte är medvetna om: 
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Så det är klart att det är ju inte kul, om du har en elev, nu är det ju stora grupper, det är ju inte lättare, men som 

sitter och ”ah ah”, låter. Det är ju väldigt jobbigt för de andra. ”Så då påminner jag ”nu sitter du och låter, nu 

låter du igen”. Då får man säga det lite snällt. De märker det inte själva, det kommer bara. 

Lärare 3 

 

Det kan ju vara även om den här eleven pratar mycket rakt ut, då kan jag ta några steg närmare och titta mycket 

på den här eleven när de andra eleverna pratar och då brukar de tystna och förstå. Det är inte så att de inte får 

prata, de får gärna berätta saker. Men man måste också lyssna på sina klasskompisar, och det är ju svårare för 

de har ju ett spontant beteende och kommer de på något så är det impulsdrivet och så vill de säga det. Så visst, 

det är klart, det märks ju i klassrummet när man har en sådan elev. 

Lärare 3 

 

Respondenten har alltså inställningen att ADHD ger upphov till en impulsivitet hos eleven 

som i vissa situationer blir ett hinder, som när eleverna till exempel ska lyssna på sina 

kamrater. Vidare talar hon även om de omedvetna ljuden, som hon menar orsakas av ADHD, 

som ett hinder för arbetsron i klassen. 

 

7.2.2 Möjligheter 

Respondenterna ser alltså en hel del hinder med ADHD och ADHD-relaterade beteenden, 

men det visar sig också under intervjuerna att respondenterna även använder sig av en del 

positiva uttryck. Till exempel som när de får frågan om hur de ser på att arbeta med elever 

med ADHD och ADHD-relaterade beteenden: 

 

Det är ju något som man jobbar med allmänt med hela klassen. Olikheter, olika behov och vi är bra på olika 

saker och hela den där biten, men det blir ju liksom mer tydligt med ett barn som har en diagnos och då blir det 

ju så tydligt. Men det tycker jag är jätteviktigt att jobba med i klassen, att här får man vara som man är och den 

biten, och det är ju särskilt viktigt om man har en sådan elev. 

Lärare 1 

 

Ja det är ju utmanande, jätteutmanande. För ja de är ju ett barn bland alla andra som också ska klara målen 

men kanske på en lite annorlunda väg liksom. 

Lärare 2 

 

Och sedan kan det ju bli också så att man lär känna den här eleven lite mer eftersom man har väldigt mycket 

med den att göra. 

Lärare 3 
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Lärare 2 visar här på en inställning att ADHD är en möjlighet för läraren då det även kan vara 

utmanande att ha en elev med ADHD i klassen som man som lärare måste hitta andra vägar 

till. Lärare 3 menar på att ADHD också öppnar upp en möjlighet till en närmare relation med 

eleven än vad man normalt vis kanske får till sina elever. Hon uttrycker även vid ett annat 

tillfälle under intervjun att ”De är ju väldigt aktiva” vilket kan tyda på ännu en inställning om 

att hon ser ADHD som en möjlighet eftersom hon väljer att beskriva det med det positiva 

uttrycket ”aktiva” istället för till exempel överaktiv som Duvner (1999) skildrar i sin tabell 

som ett negativt uttryck för att beskriva ADHD vilket presenteras i studiens 

forskningsöversikt (3.3 Lärares inställningar). Lärare 1 visar istället på att det inte är någon 

större skillnad eftersom alla elever har olika behov och olikheter men hon menar att ha en 

elev i klassen med ADHD eller ADHD-beteenden kan ge goda möjligheter till att jobba ännu 

mer med den förståelsen i klassen. Detta visar även på att hon inte särskiljer dessa elever från 

övriga elever eftersom hon menar att alla elever trots allt har olika behov. Detta är något som 

lärare 1 visar på vid flera tillfällen under intervjun men det påvisas även under intervjuerna 

med lärare 2 och 3 vilket kan ses i följande uttalanden: 

 

Man kanske har scheman, lite mer ordning, nu gör vi det här, sedan gör vi det och så håller man sig till det 

också, inte bara kastar om och så. Det mår ju många barn bra av, att det är samma rutiner vi går igenom, det 

gynnar ju alla att ha ett schema och det här lite fyrkantiga. 

Lärare 1 

 

Där har jag ju ett schema, sitter där på tavlan, som jag går igenom varje morgon med bildstöd som den tittar på 

och det är till hjälp för hela klassen, så det är bra, de frågar ofta, och sen går vi även igenom veckan på 

måndagen så att det blir tydligt. 

Lärare 2 

 

Här visar lärare 1 och 2 också att de ser möjligheter med att de behöver vara extra tydliga, på 

grund av ADHD, vilket de menar gynnar hela klassen. Lärare 3 beskriver också på att hon 

tycker att det är viktigt att inte peka ut en elev med ADHD:  

 

”När jag såg att han blev så aggressiv,.. Det hände ju ofta på rasterna, jag var ute mycket på rasterna, var 

liksom några steg ifrån. För det tycker jag är viktigt för de här barnen, man får inte hänga över axeln på dem.” 

Lärare 3 

 

Hon beskriver att hon tycker att det är viktigt att ”inte hänga över axeln på dem” vilket går 

att tolka som att hon menar att det är viktigt att inte särskilja dessa elever genom att låta de 
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andra eleverna se att hon så att säga har ögonen på den här eleven, utan att hon håller sig en 

bit ifrån så att eleven ges samma chans till frihet på rasterna som de andra eleverna. Samtidigt 

påpekar lärare 2 att ”De gör faktiskt ingenting helt och hållet som de andra barnen gör” 

vilket innebär att hon istället särskiljer dessa elever från de andra eleverna och vidare 

uttrycker hon även att: 

 

Svenska skolan är ju tyvärr inte anpassad efter de här barnen men jag tror att många av de här barnen kanske 

skulle ha hjälp av att gå i mindre grupper. Jag vet ju att skollagen säger inkludering för alla men jag tror inte på 

det. 

Lärare 2 

 

Ur detta resonemang går det att tolka att hennes inställning är att elever som har ADHD-

diagnos egentligen skulle må bäst av att exkluderas från den vanliga klassen eftersom hon 

nämner att hon inte tror på ”inkludering för alla” då hon också påpekar att ”Svenska skolan 

är ju tyvärr inte anpassad efter de här barnen” vilket hon då syftar till barn med ADHD-

Diagnos. Samtidigt lyfter lärare 3 fram att ADHD också för med sig egenskaper som faktiskt 

kan vara en tillgång för klassen. Ett exempel på det är när hon får frågan om hur hon ställer 

sig till tesen att dessa elever kan bli väldigt intensiva när de brinner för något: 

 

Då kan de vara en resurs. Och då kan man tänka sig att någon som är väldigt duktig på att läsa, då kan ju den 

läsa upp saker för klassen, och visa fram sina goda sidor. Så att den inte bara känner att ”jag gör något som är 

fel”. 

Lärare 3 

 

Så hon menar på att ADHD i sig är en resurs som kan fungera som en god förebild för resten 

av klassen vilket både gynnar eleven som har ADHD, då elevens självbild växer, men också 

att hon ser på eleven som en möjlighet till att få mer tillbakadragna elever att förstå att det kan 

vara roligt med uppmärksamhet. Lärare 3 lyfter även fram att ADHD också har andra styrkor 

som innebär unika möjligheter för eleven, vilket även lärare 1 gör. Till exempel: 

 

Det kan ju vara att den gör mycket, mycket mer, och är fantastiskt duktig i matte. 

Lärare 3 

 

Han kunde ju lära sig saker. Det här med att man tar in mycket information, det är ju också någonting positivt. 

Att han var ju väldigt allmänbildad. När han kom igång med läsningen så läste han mycket. Han blev en riktig 

bokslukare. Det var ju också ett sätt att avskärma sig lite från.. När man kommer in från rasten, det var lite 
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stökigt, då satte han sig att läsa. [...] Han var också intresserad av många faktaområden också, inte bara 

skönlitteratur. Den styrkan ändå är att han var nyfiken och kunde lära sig saker ganska lätt. Sedan satsade han 

också mer på skolan. Det var ju lite så vi jobbade.. Det var ju hans styrka, att lära sig saker. Att uppmärksamma 

det, istället för sådant här som var jobbigt, t.ex. det sociala. Kompisarna, konflikthantering och sådan där saker 

(lärare 1). 

 

Detta visar att dessa två respondenter ser och uppmärksammar ADHD:s styrkor och ser dessa unika 

förmågor att ha lätt för att lära sig saker som de är intresserade av, som en möjlighet för elevens 

utveckling. En annan sak som framkom av intervjuerna var huruvida lärarna väljer att koppla 

dessa beteenden till ADHD eller inte, vilket i sig kan påverka om de ser beteendena som ett 

hinder eller en möjlighet. Lärare 1 uttrycker bland annat att: 

 

Det är ju också svårt med ADHD-relaterade beteenden... Man väntar ju in någon sorts mognad. Jag försöker 

mer se olikheterna. Man kanske just nu är på ett visst sätt och behöver extra hjälp och stöd. Sedan vet man inte 

alls hur det är nästa år, och det kanske inte alls handlar om någon utredning och diagnostisering. Det är ju 

liksom inte min sak att se, utan mer, vad funkar bäst just nu för eleven. Sedan vad det beror på att barn gör si 

eller så, det kan ju bero på olika anledningar. 

Lärare 1 

 

Detta tyder på att lärare 1 undviker att erkänna dessa beteenden utan menar att eleverna är för 

unga för att det ska gå att veta om det är ett ihållande beteende som grundar sig i ADHD eller 

om det är ett beteende i en övergående fas som har uppstått på grund av omognad. Samtidigt 

markerar hon också att det inte ligger på hennes bord att utreda detta. Medan de svar som 

framkom av intervjuerna med lärare 2 och 3 visar på att de istället kopplar beteendena till 

ADHD: 

 

Även om både föräldrar och jag, skolteam och sjuksköterskan och allihopa säger att ja vi kan se en här men det 

är ändå en väldigt mild grad. 

Lärare 2 

Alla kanske inte medicineras eller har diagnos, men de kan ju ha drag av det här, och det kanske inte är 

tillräckligt starkt för att medicinera, men de finns ju ändå i varje klass. 

Lärare 3 

 

Här går det att se att dessa lärare kopplar beteendena till ADHD genom att de till exempel 

visar på att de har gjort utredningar. Som när lärare 2 berättar om att skolteam och 

sjuksköterskan har varit inblandade i elevens beteende, och lärare 3 påpekar att dessa 
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specifika beteenden finns i varje klass, även om de båda lärarna också påpekar att detta inte 

nödvändigtvis behöver innebära en diagnostisering. Huruvida respondenterna väljer att koppla 

beteendet till ADHD eller inte kan medföra att till exempel lärare 1 som inte kopplar dessa 

beteenden till ADHD ser möjligheter som lärare 2 och 3 kanske inte gör för att de har 

förutfattade meningar om ADHD, men å andra sidan kanske lärare 2 och 3 skulle kunna ha 

lättare att se möjligheter just för att de kopplar beteendena till en specifik diagnos. 

Konsekvenserna av huruvida lärarna erkänner beteendet som ADHD eller inte och hur deras 

inställning till ADHD som hinder eller möjlighet påverkas av detta diskuteras djupare i 

diskussionsavsnittet.   

 

7.2.3 Sammanfattande analys av inställningar 

Sammanfattningsvis visar respondenternas svar på att deras inställningar till ADHD och 

ADHD-relaterade beteenden som ett hinder eller en möjlighet, att respondenterna oftare ser 

hinder än möjligheter med ADHD. Detta beror på att det största hindret, enligt 

respondenterna, verkar vara att tiden inte räcker till, då de ofta beskriver att ADHD kräver 

mer förberedelser och stöttning från läraren än vad respondenterna beskriver att de har tid till, 

vilket resulterar i att de oftast beskriver ADHD som ett hinder. Andra hinder som också ofta 

framkommer av respondenternas svar är att de upplever att ADHD:n gör att undervisningen 

alltid måste vara väldigt fyrkantig och strikt, vilket de menar blir en begränsning för 

undervisningen eftersom andra elever kanske trivs med mer spontanitet. Men med ADHD i 

klassen kan läraren aldrig göra något spontant eftersom de menar att det inte fungerar för de 

elever som har ADHD eller ADHD-relaterade beteenden, vilket då visar på att 

respondenternas inställning till ADHD även i detta sammanhang ses som ett hinder. Förutom 

dessa två mest framträdande inställningar om ADHD som hinder, så går det även att urskönja 

två andra hinder som framkommit av respondenternas svar. Dels inställningen om ADHD 

som hinder för arbetsro. Då respondenterna beskriver att de upplever att eleverna inte kan 

vara tysta utan ofta stör sina klasskamrater på grund av deras ADHD som gör att de har ett 

impulsdrivet sätt, och dels att respondenterna upplever att ADHD blir ett hinder för elevens 

sociala samspel, som i sin tur blir ett hinder för eleven att orka med lektionerna. Detta på 

grund av att rasterna tar all energi från eleven för att få det sociala samspelet att fungera 

istället för att ge energi till eleven. 
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Dock så finns det vissa sammanhang där respondenternas beskrivningar visar på en 

inställning om ADHD som en möjlighet. Dessa är ADHD som en möjlighet till; att som lärare 

utmanas och hitta nya vägar, en närmare relation med eleven, effektivitet då en respondent 

menar på att ADHD gör eleven väldigt aktiv, att få en djupare förståelse bland eleverna för 

människors olikheter då en respondent menar att ADHD ger upphov till att ofta arbeta med 

den typen av värdegrundsarbete med klassen, att vara extra tydlig vilket respondenten menar 

gynnar alla elever, att elever med ADHD ofta blir väldigt duktiga i det som de brinner för och 

då kan de fungera som en resurs för klassen genom att vara en bra förebild, samt att eleverna 

själva utvecklas väldigt snabbt inom de områden som de finner lustfyllda. Dock framkommer 

denna typ av inställning till ADHD som en möjlighet mycket sällan under intervjuerna, då 

deras inställning till ADHD som ett hinder är mycket mer framträdande i deras uttalanden.  

 

En annan inställning som framkommer av intervjusvaren är att även om alla respondenterna 

utrycker att de använder strategier för att stötta elever, så betyder inte det att de alla använder 

dessa strategier för att de har inställningen om att dessa beteenden har någon anknytning till 

ADHD. Lärare 1 har istället åsikten att strategierna bör anpassas till varje enskild elev på 

grund av alla elevers olikheter medan lärare 2 och 3 istället erkänner att dessa beteenden är 

förknippade med ADHD. Denna inställning angående om respondenterna erkänner 

beteendena som ADHD eller inte skulle i sig kunna påverka om de ser beteendena som ett 

hinder eller en möjlighet vilket diskuteras närmare under diskussion (avsnitt 8). 

 

 

7.3 Resultat 

Som det framkommit i analysen besitter de tre intervjuade lärarna ett stort antal strategier för 

att hantera beteenden som förknippas med diagnosen ADHD. I denna studie har de sorterats i 

två kategorier, reaktiva och proaktiva strategier, varav det sistnämnda har fått större 

uppmärksamhet i lärarnas berättelser under intervjuerna. Däribland inberäknas, lite grovt, 

anpassningar i klassrummet, så som schemaläggning, instruktions- och 

arbetsuppgiftsanpassningar, samarbete, kompromisser samt pausintervall. Elever med ADHD 

verkar också ges större frihet att genom egna önskningar påverka utformandet av de ovan 

nämnda anpassningarna. 
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Bland de reaktiva strategier som lärare uppger använda sig av kan fem olika grupper av 

strategier urskiljas; ledighet, skogsturer, assistenter, belöningssystem med klistermärken samt 

påminnelser, varav både verbala och ljudlösa, då genom gester, ögonkontakt eller i bildform. 

Under intervjuerna kan det vidare konstateras att lärarna uttrycker otaliga svårigheter som de 

och elever ställs inför under skoldagen på grund av ADHD diagnosen.  De anpassningar detta 

kräver yttras i intervjun vanligen i en dominerande negativ ton, som exempelvis; 

 

”Sedan handlar det ju om planering, det räcker ju med att man ska på en utflykt så ska man ha en assistent med 

och man ska ha mediciner, ja man ska ha diverse saker och vad gör vi t.ex. om den inte kan stanna kvar därav 

någon anledning.” 

 

Vidare uppmärksammas ofta elevers otillräckliga förmågor eller svårigheter, eller beskrivs i 

negationer; 

 

”För att mycket handlar om, tycker jag då med dem som jag har haft, att inte vill, kan, orkar eller vad det nu må 

vara [...]” 

”Dels så måste den ju ha handledning av en vuxen, sen har ju de flesta haft oförmågan att inte göra något 

arbete själv. Vilket betyder att om jag skulle sätta dem på den stol själv så skulle de inte få någonting gjort 

[…]”. 

 

”[Elever med ADHD] har svårt att ta instruktioner i helklass. Svårt att påbörja ett arbete och svårt att avsluta 

ett arbete.” 

 

Därav kan slutsatsen dras att lärarna allmänt ser ADHD som ett hinder i klassrummet, framför 

allt i sociala situationer och på grund av den fasta strukturen som eliminerar möjlig 

spontanitet, något som samtliga lärare var överens om. Lärare 1 och 3 påpekar dock vid ett 

tillfälle var att ADHD är en möjlighet för eleven i samband med uppgifter som för eleven är 

lustfyllda då ADHD bidrar till att eleven då blir mycket effektiv, samt att lärare 3 även 

nämner att ADHD i särskilda situationer kan utmärka sig som en resurs, men för övrigt 

beskrivs ADHD som ett hinder, både för eleven själv, klasskamrater och lärare. 
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8. DISKUSSION 

Av de reaktiva interventioner som lärare sätter in återfinns flera som rekommenderade 

evidensbaserade metoder i forskningsöversikten (3.2.1 Bemötande av elever med ADHD), så 

som ett lugnt temperament vid förmaningar, ögonkontakt och belöningssystem. 

Påminnelselappar som lärare 3 berättar om saknar forskning för att avgöra dess effektivitet, 

men fungerar som regelpåminnelser som DuPaul & Stoner (2003)beskriver (3.2.1 Bemötande 

av elever med ADHD). De kan även ses som ett sätt för att variera tillsägelseformer samt att 

minska utpekande av elever med ADHD. Lärare 2 beskriver däremot att hon snarare har en 

god kommunikation med elevassistenten istället för med eleven (7.1 Reaktiva strategier) samt 

att det ”ibland går bättre när jag säger ifrån och ibland bättre när hon säger ifrån”, något som kan få 

negativa följder. Dels finns det risk för mindre konsekvent hantering av oacceptabla 

beteenden, men framför allt kan en brist på kommunikation mellan lärare och elev leda till ett 

sämre förhållande. För att upprätthålla ett positivt klassrumsklimat och öka elevprestationer 

har ett gott lärar-elevförhållande har beskrivits i 3.2.1 som en nödvändighet. Vid ett annat 

tillfälle yttrar samma lärare även ”[...] och att försöka skapa en relation till barnet, men det är ju klart att 

har man 27 barn i klassen så är det klart att man tycker att det är lite klurigt att hinna med relationen [...]”, 

något som eventuellt kan förklaras genom bristen av kommunikation mellan lärare och elev. 

Det belöningssystem som en av lärarna nämner kan tänkas förbättra elevens självförtroende 

genom de positiva kommentarerna. Men eftersom dessa och belöningarna i form av 

klistermärken verkar delas ut i slutet av dagen sker reaktion på elevens beteende inte i direkt 

anslutning till momentet när det utspelar sig. Barkley (1997), som utformade denna strategi, 

yrkar att belöningar ska ges när eleven möter uppställda förväntningar (3.2.1 Bemötande av 

elever med ADHD), något som styrks av Hupp et al (2002). Här sätts belöningen inte i direkt 

samband till elevens prestationer och blir på så vis en försenad och icke-konsistent reaktiv 

strategi. Vidare ingår dessa små belöningar inte i något större system och kan därför tänkas 

tappa lite av drivkraften metoden annars förser eleven med. Å andra sidan involverar denna 

strategi elevens föräldrar i hans/hennes skolgång genom kommentarerna som skickas hem, 

något som även kan tänkas få positiva följder för elevens beteende och intresse för skolan. 

Samtliga lärare visar sig vidare eniga om det stora behovet av att anpassa arbetsuppgifterna 

och av under skoldagen återkommande pauser. När dessa sker verkar dock inte planeras, utan 

i detta hänseende ges eleverna nästan full kontroll. Som det kan läsas om i analysen (7.1.2.1) 

accepterar lärare bland annat att elever med ADHD lämnar klassrum och ligger under bänkar. 

Detta leder till övervägande ifall detta alltid tillåts ske som stöd för eleverna eller ibland 
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istället på grund av att lärarna undviker konflikter, eller fångas i tidsbrist för att både kunna 

undervisa en hel klass samt att inspirera eleven med ADHD. Resonemanget kan också 

anslutas till den konflikt som omnämns i 7.1.3 (Sammanfattande analys av strategier) och som 

lärarna ställs inför i samband med undervisning av elever med ADHD. Att eleverna ibland 

tillåts ta slumpmässiga pauser skulle kunna vara ett exempel på när lärare låtit elevens 

välmående gå före läroplanens press. 

Andra gånger tar lärare upp striden och använder för att inspirera och övertala elever med 

ADHD att prestera akademiskt, som det presenterats i 7.1.2.2. Lärare 3 beskriver att hon 

vanligtvis ställer krav och sedan lockar med en belöning, som läsning i exemplet under 

resultat. I motsats till henne har lärare 2 vänt på ordningen och ger därmed först belöningen 

(fem minuter av önskad aktivitet) och sedan förväntas eleven utföra uppgiftsrelaterat arbete. 

Effektiviteten av denna kompromissvariation saknar forskning, men kan tänkas fungera sämre 

än när eleven har en belöning att se fram emot. Situationen kan också tolkas som ett sätt för 

läraren att försena och undvika direkt konfrontation för att bevara lugnet i klassrummet. 

Avslutningsvis ställdes en hypotes upp i studiens teoretiska utgångspunkt för att det skulle 

existera ett samband mellan olika strategier och inställningar. Som tabellen (tabell 1) redovisar 

utgicks det från att lärare med inställningen av att ADHD kan uttrycka sig som en unik 

möjlighet för individen antas även använda fler proaktiva strategier i klassrummet. 

Jämförelsevis förutsattes att lärare med en syn på ADHD som ett hinder för eleven istället 

använder sig av fler reaktiva strategier. Dock tyder resultaten av lärares inställning för ADHD 

som hinder tillsammans med flertalet skildrade proaktiva strategier inte på att det skulle finnas 

ett sådant samband. En av orsakerna till detta fenomen skulle kunna grunda sig i det låga 

antalet respondenter. Det är också möjligt att lärare föredrar att berätta om proaktiva strategier 

eftersom dessa sker mer planerat, medan reaktiva ofta uppstår som en respons på en situation, 

som t.ex. en tillrättavisning som uttrycks med stark röstvolym. En tredje hypotes innesluter 

effektiviteten av de olika strategierna; Proaktiva metoder ger, som det beskrivits i 

forskningsbakgrunden (3.2.1 Bemötande av elever med ADHD), starkare långsiktiga 

förändringar i elevers beteenden och lärarna kan därav tänkas föredra att ge dessa mer 

utrymme när de intervjuades. 

I resultatet presenteras vidare att det framkommit av analysen att de intervjuade lärarna till 

största del lyfter fram hinder när de talar om elever med ADHD och ADHD-relaterade 

beteenden. Detta är också något som påvisas i forskningsöversikten 3.3 Lärares inställningar, 
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där Persson (1998) beskriver anledningen till varför lärare ofta uttrycker negationer som 

handlar om elevernas oförmågor. Ett exempel på detta är dessa utryck som lyftes fram i under 

7.2 Resultat: 

 

För att mycket handlar om, tycker jag då med dem som jag har haft, att inte vill, kan, orkar eller vad det nu må 

vara [...]. 

Lärare 2 

 

Dels så måste den ju ha handledning av en vuxen, sen har ju dem flesta haft oförmågan att inte göra något 

arbete själv. Vilket betyder att om jag skulle sätta dem på den stol själv så skulle de inte få någonting gjort […]. 

Lärare 2 

 

Persson (1998) menar vidare att dessa uttryck ofta kommer sig av att de här eleverna jämförs 

med normen för hur den genomsnittliga eleven fungerar. Vilket kan vara en förklaring till 

varför även vårt resultat visar att lärarna oftare ser hinder än möjligheter i samband med 

elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden.  

 

Något annat som går att reflektera över är att det i analysen påvisas att lärare 2 och 3 erkänner 

att de beteenden som strategierna behandlar, är knutna till ADHD-relaterade beteenden medan 

lärare 1 istället för att dra kopplingar mellan dessa beteenden och en specifik diagnos, 

benämner detta som elevers olikheter. Detta går att fundera över i relation till hur det påverkar 

lärarnas inställningar i huruvida de ser möjligheter eller hinder när de stöter på dessa 

beteenden. Kan det vara så att i och med att lärare 2 och 3 stämplar eleverna, då de kopplar 

beteendena till en viss diagnos, att det skapas hinder för eleverna på så vis att lärarna redan 

har en bild för hur en elev med ADHD-relaterade beteenden fungerar. Medan lärare 1 som 

inte drar paralleller mellan olika beteenden och diagnoser i så fall skulle ha lättare att se 

elevernas möjligheter eftersom de inte har några förutfattade meningar. Å andra sidan kanske 

detta i sin tur kan skapa hinder för dessa elever då de kanske inte får den hjälp de behöver. 

Detta med tanke på det faktum som Nylin & Wesslander (2003) pekar på i studiens 

forskningsöversikt (3.3 Lärares inställningar), att dessa elever inte är kapabla till att uppnå 

den normativa föreställningen för hur en ”normal” genomsnittselev förväntas agera och 

fungera i undervisningssammanhang på grund av den hormonella obalansen i hjärnans 

nervbanor. Så i det hänseendet kanske det istället skapar möjligheter för eleverna, som när 

lärare 2 och 3 istället använder strategier i vetskap om att beteendena är kopplade till ADHD. 
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Som tidigare nämnts i diskussionen så visar dock resultatet av analysen på att lärarna inte har 

några specifika strategier som de generellt använder sig av för att möta elever med ADHD 

och ADHD-relaterade beteenden. Utan deras intervjusvar ger uttryck för att lärarna har testat 

sig fram i varje enskilt fall. Detta innebär således att man kan tänka sig att det inte blir någon 

skillnad mellan hur lärare 1 utvecklar strategier jämfört med hur lärare 2 och 3 gör eftersom 

ingen av dem ändå har fått lära sig strategier för just ADHD. Däremot går det att spekulera i, 

att även om ingen av lärarna beskriver att de använder sig av strategier som det förvärvat 

genom till exempel fortbildning, så kan det tänkas att lärare 2 och 3 som relaterar beteenden 

till ADHD, kan använda sig av tidigare erfarenheter inom samma område, till skillnad från 

lärare 1 som ser varje elev som en individ med nya olikheter. En konsekvens av det skulle då 

kunna bli att det inte blir lika lätt för lärare 1 att minnas vilka strategier hon har använt med 

elever som haft liknande beteenden och måste därför pröva sig fram på nytt varje gång. 

Kontentan av det här blir således att beroende på vilken inställning läraren har till att välja att 

koppla elevers beteende till ADHD eller till elevers olikheter, så kan denna inställning i sin 

tur påverka lärarens inställning i relation till om ADHD ses som ett hinder eller en möjlighet i 

undervisningssammanhang.  

 

En annan intressant aspekt är den vinkling som Duvner (1999) framför i sin tabell, som 

presenteras i forskningsöversikten under rubriken 3.3 Lärares inställningar, hur uttryck, som 

förknippas med en negativitet i samband med ADHD, kan vändas från hinder till möjligheter 

beroende på hur en lärare väljer att se på det. För även om resultatet av analysen visar att 

intervjusvaren tyder på att dessa tre lärare oftare ser hinder så framkommer det även att de 

också ser vissa möjligheter hos dessa elever. Som exempelvis när lärare 3 uttrycker sig på 

följande vis i samband med att dessa elevers lustbaserade personlighet diskuteras: 

 

Då kan de vara en resurs. Och då kan man tänka sig att någon som är väldigt duktig på att läsa, då kan ju den 

läsa upp saker för klassen […]. 

Lärare 3 

 

Vilket visar att läraren här väljer att se elevens förmåga att fördjupa sig i det den tycker om 

som en tillgång för eleven och som också kan användas som en resurs för klassen. Vilket går 

att jämföra med Duvners tabell där han menar att istället för att se eleven som överaktiv så går 

det att se på eleven som energisk, vilket går från ett negativt uttryck till ett positivt. Lärare 2 

valde istället att uttrycka sig så här när samma fråga diskuterades: 
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Då tar det inte stopp, då kan det finas hur mycket energi som helst. Men då handlar allt om det. De har en 

otrolig fixering vid vissa ämnen. 

Lärare 2 

 

Där beskriver hon istället att eleverna ”har en otrolig fixering vid vissa ämnen” vilket hon ser 

som ett hinder då hon beskriver att det aldrig tar stopp. Istället för att välja att se det som en 

möjlighet att eleven är väldigt duktig på det som den har fördjupat sig i, som lärare 3 gör när 

hon beskriver att deras energi och lust istället är en resurs, det vill säga en tillgång istället för 

en fixering. 

 

Sammanfattningsvis kan man tänka att det är av intresse att forska vidare i hur det skulle 

påverka lärare om de fick utbildning i att lära sig omvandla dessa negativa uttryck till positiva 

uttryck. Kanske skulle det då hjälpa lärare att se fler möjligheter hos dessa elever där de idag 

oftast ser hinder. 
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9. KONKLUSION 

Denna studies syfte inbegrep undersökandet av vilka strategier lärare beskriver att de 

använder sig av i undervisningssammanhang med elever med ADHD eller ADHD-relaterade 

beteenden. Av intervjuer framkom det att lärare har en bred repertoar av flertalet olika 

reaktiva och proaktiva strategier att tillgripa i klassrummet. Dock visar sig större andelen av 

dessa bestå av proaktiva strategier, trots att tidigare forskning yrkar att motsatsen är vanligare. 

En konkret orsak till detta fenomen har inte kunnat fastläggas, men möjliga teorier har 

diskuterats ovan. Med tanke på att det nästan har passerat 20 år sedan DuPaul och Eckert år 

1997 observerade fler reaktiva strategier i klassrummet är en förändring nästan självklar, 

särskilt i samband med den nya läroplanen som gjorde entré år 2011. På så sätt blir detta ett 

ämne av intresse för ny forskning för att dokumentera möjlig förändring. 

Vidare ville studien även fastställa hur lärare ställer sig till att undervisa elever med ADHD-

relaterade beteenden. Här utgicks det från de två inställningarna möjlighet eller hinder. 

Genom att tyngdpunkten i samtliga tre lärares respons ofta ligger vid de svårigheter, 

inskränkningar och oförmågor elever ställs inför i samband med ADHD framkom det av 

intervjusvaren att de huvudsakligen uppvisar en negativ inställning till beteenden förknippade 

med diagnosen. Två av lärarna nämner dock kort också hur ADHD kan fungera som resurs 

och möjlighet för eleven, men generellt kan det konstateras att ADHD inte ses som möjlighet 

för elever att exempelvis utforska kreativitet på ett unikt sätt, utan snarare som en 

omständighet i klassrummet. 

Studien ställde dessutom upp en hypotes för sambandet mellan ett relationellt synsätt, 

inställningen att ADHD är en möjlighet för elever och användandet av proaktiva strategier i 

klassrummet, respektive ett kategoriskt synsätt, en inställning av ADHD som hinder och 

användandet av reaktiva strategier (se tabell 1). Av intervjuerna kunde dock en sådan 

förbindelse inte urskiljas, eftersom lärarna uppgav många fler proaktiva strategier i 

kombination med inställningen av att ADHD är ett stort hinder, både för eleven själv, lärarna 

och klasskamraterna. På grund av det låga antalet intervjuade lärare kan detta resultat dock 

inte generaliseras. För att dra en övergripande slutsats om huruvida ett sådant samband skulle 

existera blir ytterligare forskning i större skala nödvändig. 
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11. BILAGOR 

Bilaga 1 

Hej! 

Här kommer lite information angående intervjun som vi ska genomföra hos dig angående vårt 

examensarbete. 

Vårt syfte med studien är att undersöka vilka strategier lärare använder sig av i klassrummet 

vid arbete med elever i årskurs 1-3 med ADHD och ADHD-relaterade beteenden. Det 

material som samlas in kommer endast att användas för vår studie och dina svar kommer att 

behandlas anonymt, inga namn kommer alltså att nämnas i studien. Du kan när som helst 

avbryta intervjun och du väljer själv hur mycket vill delge oss. För att underlätta 

dokumentationen vill vi gärna spela in intervjun, men detta kommer endast att ske med din 

tillåtelse. I annat fall kommer vi endast att föra anteckningar.  

 

Stort tack än en gång för att du vill vara med och bidra till vårt examensarbete, vi ser fram 

emot att intervjua dig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Mikaela Appellund & Hanna Hochhalter 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Bakgrund: 

1. Hur många år har du arbetat i skolan? 

2. Vilka åldrar har du arbetat med? 

 

Djupare frågor: 

3. Vårt arbete handlar ju om ADHD och den typen av beteenden. Har du mött 

någon sådan elev? 

4. Beskriv en situation som du varit med om med en sådan elev. Andra 

situationer? 

5. Berätta om en sådan elev som du har haft i klassen. 

6. Har du någon gång haft flera sådana elever i klassen? 

 

7. Vad innebär det för dig som lärare?  

 

 

Följdfrågor: 

Berätta mer om det  

Hur tänkte du då?  

Vad gjorde du då? 

Hur gick det sedan? 

 

 

 


