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Abstrakt 

Denna studie handlar om några ADHD elevers upplevelser av sin egen skoltid. Syftet med 

studien var att ta undersöka om det fanns gemensamma upplevelser bland denna grupp. 

Gruppen bestod av fem stycken ADHD elever som valdes ut av en lärare på 

gymnasieprogrammet de ingick i.  

 

Metoden som användes under studiens gång var intervjuer där både strukturerade och 

ostrukturerade frågor ingick. De fem eleverna av båda könen, intervjuades om sin skoltid. 

Utifrån syfte och frågeställning har resultatet bearbetat och jämfört intervjuresultaten för att 

komma fram till en resultatdel. 

 

Resultatet i studien pekade på bland annat oförstående lärare som inte satt sig in i elevernas 

situation under skoltiden. Eleverna ansåg även att de inte fått den hjälp och de stödinsatser 

som de behövde för att klara sin skoltid.  
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INLEDNING 
 
Beckman (2007) påpekar att begreppet ADHD (”Attention Deficit Hyperactivity Disorder”) 

har under de senaste fem – tio åren fått en innebörd för allt fler, såsom barn och föräldrar samt 

lärare. Många frågeställningar finns kring ”avvikande” barn där ADHD gruppen ingår. Flera 

frågar sig om det är fler nu och vad en utvidgad diagnostik kommer att innebära på sikt. Var 

står kunskapen idag när vi ska möta elever med ADHD i skolans alla olika pedagogiska 

situationer? Har pedagogerna rätt kunskap för att bemöta dessa elever? 

 

Vi valde att skriva om elever med ADHD och deras skolupplevelser för vi anser att det är ett 

intressant ämne och ville veta mer om hur diagnosen påverkar eleverna i deras skolsituation.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2002) har barn med avvikelser gällande överaktivitet, impulsivitet och 

uppmärksamhet, ADHD (hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning), de senaste 

åren varit i fokus för en omfattande internationell forskning och kunskapsutveckling.  

En kunskapsöversikt om ADHD är ett första steg mot ett tydligare förhållningssätt för insatser 

och stöd för denna grupp av elever. Sedan mycket länge har dessa barn beskrivits i den 

vetenskapliga litteraturen med uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och svårkontrollerad 

impulsivitet. Socialstyrelsen (2002) anser att för många barn kan denna problematik ge 

svårigheter i hem, skola och på fritid. Problematiken leder till att föräldrar, lärare och andra i 

omgivningen till dessa barn behöver stöd och handledning för att bemöta dem på bästa sätt. 

 

Bilden är ofta uppbyggd på hur jobbigt det kan vara för läraren att ha elever med ADHD i 

klassrumssituationer. Studien vill påvisa elevernas upplevelser, att fokus ligger på eleverna 

och inte lärarna.  Det är inte sällan ansvaret lämnas över på specialläraren och eleven tvingas 

lämna klassrummet.  
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Bakgrund 

Vad är ADHD? 

Iglum (1999) skriver att beteckningen ADHD har blivit en vanligare fackterm, det är ett mer 

funktionellt begrepp eftersom det beskriver vad som i grunden är problemet. Problemet ligger 

i uppmärksamhetssvårigheter med eller utan hyperaktivitet. Enligt Iglum (1999) innefattar 

ADHD en brist eller en dysfunktion när det gäller utförande och handling, det är inte 

kunskaperna som saknas utan vad som bör göras och i vilken ordning.  

 

Det som karaktäriserar ADHD är framförallt överaktivitet, impulsivitet och 

uppmärksamhetsstörning/koncentrationssvårigheter. Symtomen varierar hos olika individer, 

tid och olika miljöer har betydelse, variationerna mellan individer är stor ofta med påföljd av 

andra svårigheter som t.ex. läs och skrivsvårigheter. Många barn kan ha flera av de typiska 

symtomen under en period men för att få diagnosen ADHD krävs att många av symtomen ska 

finnas under en längre tidsperiod. Det vill säga, att barnet avviker från vad som man ska 

förvänta sig från ålder, kön och utvecklingsnivå. Beckman & Fernell anser (enligt Beckman 

2007) att det är viktigt att symtomen ger betydande problem i flera olika miljöer och inte t.ex. 

enbart i skolan.  Symtomen ska ge en inverkan på barnets hela sätt att fungera.  

Beckman & Fernell skriver (enligt Beckman 2007) att man länge trodde att symtomen vid 

ADHD försvinner i ungdomsåren, men idag vet man att det är sällan symtomen helt upphör. 

De menar att besvären ofta blir mindre påtagliga och hyperaktiviteten kan avta men många 

ungdomar känner istället en inre rastlöshet.  

 

Beckman & Fernell anser (enligt Beckman 2007) att ungdomar idag har ett stort socialt tyck 

på sig att vara som alla andra, det kan slå hårt mot den som är annorlunda. Detta kan leda till 

att ungdomar med ADHD söker sig till andra som är utanför för att känna tillhörighet. 

Ungdomar med ADHD dras ofta till omväxling och spänning vilket kan leda till frestelse att 

prova och utmana olika negativa handlingar.   
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Orsaker till ADHD 

Enligt Ljungberg (2008) förekommer ADHD hos 5 % av alla barn i Sverige. 

Ljungberg (2008) skriver att ”den enskilt viktigaste orsaksfaktorn, som i sig anges förklara 

hela 80 % av orsaken till ADHD, anges ärftlighet vara. Resterande 20 % förklaras av 

störningar i hjärnans utveckling eller av att skador på hjärnan uppkommit genom graviditets- 

eller förlossningskomplikationer” (s.1). Han anser att psykologiska eller psykosociala 

orsaksförhållanden inte är väsentliga. Duvner (1998) tar även han upp i sin bok att sociala 

förhållanden eller bristande föräldraförmåga inte ger ADHD, men påpekar däremot att 

föräldrars och andra vuxnas attityder kan påverka barnens grad av problem, hur bestående 

dessa blir samt vilka andra beteendeavvikelser det för med sig.  Ljungberg (2008) anser att det 

finns ett problem med forskningen kring ADHD på grund av att den är så oerhört omfattande. 

Forskning har visat enligt Ljungberg (2008) att ADHD förkommer oftare hos pojkar än hos 

flickor, en så stor del som 3-4 gånger större än hon flickorna. Ljungberg (2008) menar att 

orsaken kan bero på vilken undergrupp av ADHD det rör sig om och beroende på vilken 

studie man har gjort samt hur ofta pojkar respektive flickor söker hjälp för sina problem.  

En bidragande könsskillnad, enligt Duvner (1998), är att pojkar har en långsammare 

mognadstakt. 

 

Flera orsaker kan vara: 

• Om ADHD finns i familjen. Eller om det finns någon annan form av psykisk ohälsa 

som depression, alkoholism, ungdomsbrottslighet etc. 

• Faktorer under graviditeten som rökning, alkohol, stress etc. 

• Dålig hälsa under spädbarnstiden, inkluderar väldigt låg födelse vikt. 

• Tidigt framträdande hög aktivitetsnivå och temperament som inte går att kontrollera 

 

 
Beckman & Fernell skriver (enligt Beckman 2007) att vissa kognitiva funktioner i hjärnan är 

nedsatta hos den som har ADHD. Ett exempel är brister i arbetsminnet, barnet har svårt att 

hålla kvar och bearbeta information och intryck. Arbetsminnet utvecklas snabbt under de 

första åren och lägger grunden för utvecklingen av språk och tänkande.  

Enligt Olsson & Olsson (2007) utvecklas inte detta minne hos barn med ADHD lika snabbt 

vilket medför att de får svårt att hålla tankekedjor kognitiva sammanhang aktuella länge nog 

så att de tas upp i långtidsminnet.   
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Symtom på ADHD 

Småbarnsåldern 

De typiska symtomen under småbarns och förskoleåldern är enligt Beckman & Fernell oftast 

överaktivitet (enligt Beckman 2007). Duvner (1998) skriver att ”cirka hälften av dem som får 

ADHD-diagnos är mycket livliga och överretbara redan under spädbarnsåren” (s.29). Dessa 

barn med ADHD klättrar och kryper och är ständigt aktiva. De har en stor nyfikenhet och 

söker ständigt efter spänning och utmaningar. Att sitta stilla och lyssna i samlingen på 

förskolan kan vara en svårighet och kräver mycket av barnet. Barnen byter ofta lekaktiviteter 

och har svårt med samspelet till andra barn. De har ofta humörsvängningar och små 

frustrationer leder ofta till utbrott och kan tidigt sätta sina spår i kamratkontakter. Vuxna 

runtomkring tycker ofta att dessa barn är väldigt krävande då dem behöver ständig tillsyn. 

Barnen kan ofta ha sömnsvårigheter och vänder på dygnen. Ljungberg (2008) beskriver barn 

med ADHD som mindre flexibla än barn utan ADHD, de har ofta svårt med snabba 

omställningar där omständigheterna blir osäkra för dem.  

 

Skolåldern 

Enligt Beckman & Fernell är i den här åldern oftast svårigheterna blir uppenbara för eleverna 

då andra krav ställs i skolan (enligt Beckman 2007). I dagens skolform skall eleverna ofta 

själva söka information och sköta en egen planering, detta missgynnar dessa barn med denna 

problematik. Att få med sig rätt material till och från skolan och en stor läxuppgift kan kännas 

som en stor utmaning. Widerlöv (2003) vidhåller även att det är en verklig utmaning för barn 

med ADHD att klara skolan, hon anser att skolsituationen ofta blir omöjlig att klara när 

kraven på koncentration och uppmärksamhet blir så viktiga. De blir lätt otåliga och tröttnar på 

sådant som tar tid och kräver koncentration som t.ex. att lyssna på långa genomgångar. Att 

kunna strukturera, välja och fatta stora beslut är besvärligt för elever med ADHD och ett stort 

stöd kan behövas. De har ofta svårt att komma igång med skoluppgifter som är ansträngande 

och när de väl kommer igång kan det vara svårt att hålla uppmärksamhet och fokus på 

uppgiften. Eftersom skoluppgifterna blir sådan stor utmaning för eleven kan motivationen 

tryta.   

Ett störningsmoment gör att eleven tappar tråden och får svårt att fortsätta med skoluppgiften. 

Detta kan vara ett stort problem i klassrummet då det ständigt förekommer störningsmoment. 

Widerlöv (2003) anser att det kan vara svårt för eleven att hänga med i undervisningen när 

olika intryck av andra elever uppstår.  
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Beckman & Fernell menar (enligt Beckman 2007) att elever med ADHD har svårt med 

tidsuppfattning detta medför att de har svårt att komma i tid till lektioner och att slutföra 

uppgifter i tid. Följden blir att de måste hasta genom uppgifter som blir slarvigt gjorda och 

skolvardagen kan bli kaotisk. Ljungberg (2008) skriver att enligt studier från USA visar det 

sig att barn med ADHD inte bara har sämre inlärningsförmåga och når sämre skolresultat utan 

riskerar även att få gå om en klass. De behöver ofta en individuell studieplan och har oftare 

avhopp än elever utan ADHD.  

Dessa elever har en stor impulsivitet som leder till att de ofta avbryter andra och har svårt att 

vänta på sin tur, detta kan göra att det blir sammanstötningar med andra elever som blir störda 

i lek och skoluppgifter.   

Beckman & Fernell anser (enligt Beckman 2007) att elever med ADHD är ofta idérika, 

påhittiga och orädda. Det kan göra dem populära bland kamrater, men en del barn kan även 

bli avskräckta och upprörda av dessa barns beteende och impulsivitet. Ofta kan elever med 

ADHD stöta på problem med kamratgruppen och kan känna sig utanför och utpekad.  

Elever med ADHD har svårt med problemlösning i skolarbetet och kan då köra fast och en 

stor frustration kan uppstå. Övergångar mellan olika lektioner och aktiviteter kan kännas 

besvärliga genom att de ofta vill ha rutin i deras vardag. Många avbrott och för stora 

valmöjligheter betyder både frustration och oro och kan leda till konflikter pga. att eleverna 

har svårigheter med att behärska sina känslor. Det behövs många vuxna med stöd och en 

tydlig struktur kring dessa elever. Många vuxna som inte har förståelse för dessa elever gör att 

de får en känsla av svek och det påverkar ofta deras handlingar som kan bli förvärrade. 

 

Pedagogiska insatser 

Enligt Lpo 94 skall alla som arbetar på skolan hjälpa elever som behöver särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande. (s 12) Olsson & Olsson (2007) 

skriver att skolan har som skyldighet att se till att alla elever får den hjälp och stöd de behöver 

utifrån deras förutsättningar. För att få klartecken i vilka åtgärder eleven behöver kan det vara 

lämpligt att genomföra en pedagogiskt inriktad utredning. Dessa utredningar ska ligga till 

grund för det pedagogiska bemötandet i skolmiljön som är anpassad till varje elevs behov. 

Detta gör att eleven har en chans att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar.  

Det är viktigt att ha med föräldrarna som samarbetspartner i det pedagogiska arbetet med 

eleven.  
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Föräldrar som bemöts på ett positivt och stödjande sätt upplever skolans pedagogiska insatser 

som positiva och gynnar eleven. För att få så bra relation som möjligt mellan hem och skola 

är det viktigt att fokus även ligger på det som eleven lyckas bra med i skolan.  

 

Elever med ADHD har ett stort behov av struktur och fasta ramar. Det är viktigt med stabilitet 

och rutin för att eleven skall känna den trygghet som den behöver. 

 

 Enligt Iglum (1999) finns dessa fyra grundprinciper att gå efter: 

 

• Tid – eleven ska veta när saker och ting ska ske. 

• Plats – eleven ska veta var han eller hon ska vara någonstans. 

• Personer – eleven ska veta vem han eller hon ska arbeta ihop med. 

• Aktiviteter – eleven ska veta vad som kommer att ske.  

 

Eleven bör ges utrymme att påverka och hantera sin skolmiljö, så som att t.ex. få möjlighet till 

muntliga prov, arbeta i grupprum och få stödinsats i de ämnen eleven själv upplever som 

svåra. Sådana lyckade åtgärder kan ge enormt positiva effekter för eleven. Olsson & Olsson 

(2007) anser att bemötandet i skolmiljön skall vara anpassat till varje elevs behov, vilket är 

extra viktigt för elever med ADHD. Olsson & Olsson (2007) skriver att det är viktigt att 

relationen mellan lärare och elev är stabil, de menar att man som lärare måste klara av att bli 

provocerad, att sätta gränser, skapa och upprätthålla stabila rutiner och sociala strukturer. Ofta 

kan lärare bli utsatt och känna irritation i de pedagogiska skolsituationerna, det gäller då att 

som lärare se mellan fingrarna, ha förståelse och ett förhållningssätt som fungerar för elever 

med ADHD. Fokus bör ligga på att göra skolsituationen i så positiva former som möjligt för 

dessa elever då de ofta redan är fullmatade med negativa känslor.  

Olsson & Olsson (2007) har några förslag man som lärare kan tillämpa för att öka elevernas 

motivation: 

 

• Göra uppgifterna intressanta 

• Anpassa förväntningarna 

• Ge instruktionerna individuellt 

• Skriva instruktionerna på en skärm eller tavla  

• Använda bilder (för mindre barn) 
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Eleven behöver ofta specialpedagogiska insatser. Nilholm (2007) anser att specialpedagogik 

kan ses som en verksamhet med speciella syften för att hjälpa eleven framåt i sitt individuella 

skolarbete.  

Specialpedagogiken är pedagogik där den vanliga pedagogiken inte räcker till för eleven. 

Enligt Nilholm (2007) står skolan inför det faktum att elever är olika individer som ska ingå i 

den vanliga undervisningen. Specialpedagogiken ska skapa situationer speciellt anpassade för 

dessa elever.  

Nilholm (2007) påpekar att specialpedagogik är ett enormt viktigt område som ger 

möjligheter för elever som är i behov av extra stöd. Enligt Lpo 94 skall alla som arbetar på 

skolan samverka med andra lärare i arbetet för att eleven ska nå utbildningsmålen. (s 12) 

Specialpedagogen kan finnas till för att ge utbildning och handledning till lärare som ingår i 

elevens skolsituation. Hellström anser (enligt Beckman 2007) att pedagogiken för dessa 

elever i skolan behöver vara tydlig och konkret och att förhållningssätt och anpassningar för 

att gynna eleven måste tillämpas på ett medvetet sätt. Hon anser även att det mest gynnsamma 

sättet att påverka elevens situation i skolan är genom pedagogisk metodhandledning till lärare.  

Hellström anser (enligt Beckman 2007) att dessa strategier och förhållningssätt i 

lärandesituationer kan vara bra att se över: 

 

• Klassrumsmiljön – anpassa elevens arbetsmiljö så att den blir så bra som möjligt. 

• Avgränsande och tydliga arbetsuppgifter där korta arbetspass ingår. 

• Lektioner och arbetspass måste anpassas till elevens förmåga. 

• Eleven behöver hjälp med att komma igång, genomföra och avsluta uppgiften. 

• Göra arbetsuppgifterna intressanta så att elevens motivation väcks och fokus ligger på 

uppgiften. 

• Eleven behöver lära sig studieteknik och strategier för att kunna hålla ordning i sitt 

skolarbete.  

• Eleverna behöver andra möjligheter vid redovisning och prov t.ex. mer tid och 

muntliga prov. Datorn kan vara ett hjälpmedel.  

• Anpassa läxor efter elevens ambitionsnivå. 

• Eleven behöver tät och återkommande feedback genom uppmuntran och stöd i det 

dagliga skolarbetet. 
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En del av dessa elever vistas i liten undervisningsgrupp, vilket kan ge elever med ADHD 

bättre förutsättningar för inlärning och färdighetsträning. Detta gäller, anser Hellström, (enligt 

Beckman 2007) under förutsättning att det ingår kvalificerad personal.  

I en form vistas eleven i liten undervisningsgrupp under en del av dagen eller vissa dagar i 

veckan, men ingår ändå i sin reguljära klass. Den andra formen av liten undervisningsgrupp är 

att eleven har en permanent placering som är bestående under en längre tid. 

Ljungberg (2008) anser att ur ett samhällsperspektiv är det utav stor vikt att problemen tidigt 

upptäcks och åtgärderna tidigt sätts in för ADHD elever, insatserna är extra viktiga så de får 

adekvat hjälp så att deras skolresultat inte blir lidande och för att få möjlighet att komma till 

fortsatta studier.   
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att undersöka ADHD elevers upplevelser under skoltiden. Hur påverkad 

har de blivit av sin egen skoltid? Finns gemensamma upplevelser och erfarenheter?  

 

Vi utgår från följande frågeställningar: 

• Hur upplever eleverna lärarens förståelse för deras problematik? 

• På vilket sätt har skoltiden påverkat dessa elever?  

• Vilka gemensamma upplevelser finns det? 
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METOD 

I detta avsnitt presenterar tillvägagångssättet i studien. 

Val av metod 

I studien valdes intervjuer som tillvägagångssätt för att få studien så personlig som möjligt 

utifrån vår frågeställning. Eftersom frågeställningen handlar om elever med ADHD och deras 

egna upplevelser av sin skoltid så ansåg vi det viktigt att ha intervjuer där eleverna gavs 

möjlighet att utveckla sina svar. 

Fördelen med intervjumetoden är att den ger mer personliga och utförliga svar än om man 

t.ex. gör en enkätstudie. Enligt Stukát (2005) är en enkätstudie lättare att låta bli att besvara 

och blir den besvarad så är det inte säkert att svaren är riktigt genomtänkta. En intervjustudie 

är en mer passande metod utifrån studiens frågeställning då vi vill ha svar på elever med 

ADHD upplevelser, erfarenheter och känslor.  

 

Mycket tid lades ner på frågeformuleringarna, vi utgick från studiens syfte och frågeställning 

då de har en betydande del för att nå fram till resultatet i studien. Vi arbetade fram tydliga och 

lättförståeliga frågor så att eleverna inte skulle misstolka dem. Frågorna skulle heller inte vara 

ledande. När vi konstruerade frågorna tänkte vi på att de inte skulle ställas så att eleverna 

kände att de måste ge ett förväntat svar. Eleverna gavs även stort talutrymme därför att vi ville 

ha personligt utförda svar där de fick berätta om sina verkliga upplevelser.  

 

Vi använde oss av både strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Med strukturerat 

intervjusätt menas enligt Stukát (2005) att man använder ett fastställt intervjuschema där både 

ordningsföljd och frågeformuleringarna är förutbestämda.  

 

Stukát (2005) tar även upp den ostrukturerade intervjuformen som innebär att ett särskilt 

ämnesområde skall täckas in men att frågorna ställs och anpassas efter den intervjuades 

situation.    

 

Stukát (2205) anser att en fördel med en strukturerad intervju är att den går fort och man kan 

intervjua många människor och man behöver inte heller vara tränad och erfaren för den 

tekniken. Resultaten blir även lätta att behandla och sammanställa. Nackdelar med denna 

metod är att mycket tid måste läggas ner på förberedelser av frågor och svarsalternativ.  
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Stukát (2005) anser att denna metod har en brist i och med att den inte är flexibel. Han menar 

att det inte finns utrymme för det oförutsedda eftersom man ofta redan förutbestämt vad man 

vill ha svar på.  

Den ostrukturerade intervjumetoden bygger på ett samspel mellan den som intervjuar och den 

som blir intervjuad, det är viktigt att få så mycket information som möjligt. Stukát (2005) 

anser att metoden är anpassningsbar och följsam men det gäller att vara en skicklig intervjuare 

och det krävs bra förkunskaper och en god pedagogisk förmåga.  

 

Metoden ger intervjuaren en möjlighet att nå djupare i ämnet då oförutbestämda svar kan 

komma fram. Detta ger en vidare möjlighet att bygga vidare på och studien kan bli bredare. 

Det som kan vara tidskrävande anser Stukát (2005) med denna metod är att sammanställa alla 

svar och sammanställa dessa. Många kombinerar ofta dessa två metoder och så gjorde även vi 

för att få sådan bred studie som möjligt. 

 

Vi valde att en av oss intervjuade och en antecknade svaren. Vi funderade på att använda oss 

utav en bandspelare men tänkte att det kunde hämma elevernas svar. Fördelen enligt Stukát 

(2005) med att använda sig utan en bandspelare är att du kan lyssna av intervjun flera gånger 

för att uppfatta vad som sagts eller om oklarheter uppstår. Enligt Stukát (2005) kan en nackdel 

vara att många irriterande fel kan uppstå under intervjun så som tex att batteriet tar slut.  

  

Val av intervjupersoner 

För att få svar på vår frågeställning ville vi ha elever med vissa kriterier. Dessa kriterier var: 

• Att eleverna fullföljt grundskolan var för studien en viktig del då dessa elever har 

med sig upplevelser från hela grundskolans tid. 

• Att eleverna har en ADHD diagnos som antingen var fastställd tidigare eller i nuläget. 

Detta anser vi vara relevant då studien handlar om elever med denna diagnos. 

• Att de intervjuade var av båda könen var viktigt för att få en sådan jämn fördelning 

och se om svaren skiljde sig åt. 

 

Vi ansåg att dessa tre kriterier var viktiga för just vår studie för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna samt att få svar på vår frågeställning.  
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Vi fick tag på fem elever med dessa kriterier som gick eller har gått på det Individuella 

gymnasieprogrammet. Från början ville vi ha en jämn fördelning mellan könen inom urvalet 

av elever och se om det fanns skillnader mellan flickor och pojkars upplevelser.  

Det visade sig inte var så lätt och resultatet blev 3 flickor och 2 pojkar mellan 16 - 18 år som 

en lärare på Individuella programmet valde ut åt oss. Vi har varit observanta på att den 

urvalsgrupp vi gjorde studien på inte är den representativa ADHD-fördelningen som ofta 

presenteras i annan forskning, då pojkar är dominerande kring ADHD diagnoser.  

 

Tillvägagångssätt 

Vi valde att ta kontakt med en lärare på det Individuella programmet eftersom en av oss kände 

till den personen. Vi presenterade studien och vilka kriterier som eleverna skulle uppfylla och 

frågade om det var möjligt att där fanns elever som kunde medverka.  

Läraren diskuterade med sina kollegor och hade deras medgivande i studien. Tillsammans 

skulle de välja ut elever som passade studien.  

 

Under tiden formulerade vi informationsbrev till vårdnadshavare och elever (bilaga 1 och 2) 

där vi gjorde en kort presentation av oss och vår studie. Vi ansåg att detta var viktigt för att 

både föräldrar och elever skulle få en tydlig information om syftet med studien, dess 

genomförande och att de kan ta del av det färdiga resultatet med. När vi skulle skriva breven 

var formuleringen viktig med fokus på tydlighet och etiska principer. En överlämning av 

breven skedde till de berörda lärarna sedan delade ut till eleverna.  

 

Läraren kontaktade sedan oss och berättade att hon och hennes kollegor hade valt ut fem 

elever som var villiga att medverka i studien. Hon erbjöd oss även att låna ett grupprum som 

var en trygg och välkänd miljö för eleverna där vi kunde genomföra intervjuerna. Det kändes 

skönt för oss då vi hade diskuterat lämpliga intervjumiljöer och kommit fram till att det bästa 

är en trygg och välkänd miljö för eleverna så att eventuellt bortfall minskar.  

Stukát (2005) anser att miljön ska vara så trygg och ostörd som möjligt och helst vara på den 

intervjuades hemmaplan. Läraren hade även i sin tur samtalat individuellt med varje elev och 

informerat om oss och studiens innehåll.  

När eleven godkänt att medverka fick de var och en skriva ner namn och telefonnummer så att 

vi kunde kontakta dem för att boka tid och plats för intervjun.  
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Vi kontaktade varje elev och bokade in tid, datum och plats för intervjuerna som passade både 

eleverna och oss. Samtalen med samtliga elever upplevdes naturliga och kändes positiva för 

oss. Vi blev överraskade av att eleverna visade positivitet och engagemang.  

Vid intervjudagen kändes det bra att vi var delaktiga båda två och vårt val av metod passade 

oss bra. En utav oss var intervjuare och en antecknare, efter varje intervju fanns tid för 

reflektion av svaren. För att få ut mer utav varje intervju är det bra att använd sig utav denna 

metod då två personer upptäcker och uppfattar mer än en person anser Stukát (2005). 

Vi lade ner mycket fokus på hälsningsceremonin för att lätta upp stämningen och göra 

intervjun så positiv som möjligt för eleven. Vi var väl förberedda på hur dagen såg ut och när 

eleverna skulle komma. En viktig aspekt var att nämna elevens namn innan intervjun 

påbörjades.  

Våra frågor flöt på under intervjuerna och vi kände att alla eleverna hade möjlighet att 

utveckla sina svar vilket var viktigt då alla eleverna hade en enorm villighet att berätta om 

sina upplevelser av sin egen skoltid.  

Efter genomförandet av alla intervjuer renskrev vi svaren för att sedan kunna sammanställa 

dem.  

 

Studiens tillförlitlighet 

Vi anser att vår studie är tillförlitlig i förhållande till dess storlek. En viktig aspekt är att vara 

tydlig med att det är just de här fem elevernas egna upplevelser, det är absolut inte en slutsats 

för alla ADHD elever. Studien ger en viktig inblick hur dessa elever kan uppleva sin skoltid.  

Undersökningens styrka är att vi valde intervjuer istället för t.ex. enkäter samt att vi gjorde 

elever och föräldrar delaktiga. Styrkan låg även i att eleverna fick möjlighet till talutrymme 

och kunde utveckla sina svar i en för dem känd och trygg miljö. 

 

Vi har varit väl medvetna när vi skulle sammanställa resultaten att vissa brister alltid finns i 

en studie.  

Stukát (2005) menar att många reliabilitetsbrister kan finnas i studier såsom feltolkning av 

frågor eller feltolkningar av svar. Vi hade detta med oss när vi intervjuade att det kan vara av 

betydelse hur dagsformen är för eleven och att de faktiskt kan tolka våra frågor fel. Vi är även 

medvetna om att alla svar inte behöver vara helt ärliga och uppriktiga.  
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Etiska principer   

Vi har valt att utgå från de fyra etiska kraven eller principerna som Stukát (2005) benämner:  

 

• Informationskravet – de som berörs av studien ska informeras om studiens syfte och 

att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

under studien.  

• Samtyckeskravet – deltagare i studien har själv rätt att bestämma över sin medverkan. 

Är respondenten under femton år och studien är av etisk känslig karaktär måste även 

samtycka inhämtas av förälder eller vårdnadshavare. 

•  Konfidentialitetskravet – hänsyn måste tas till de medverkandes anonymitet. 

Personerna som ska intervjuas ska informeras om att alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt.  

• Nyttjandekravet – Allt material som samlats in får endast användas för 

forskningsändamål och får inte utnyttjas eller utlånas för kommersiellt bruk.  

 

Informationskravet förmedlade vi genom informationsbrevet till föräldrar och elever. När 

läraren frågade eleverna om de ville medverka i studien, i informationsbrevet samt innan 

intervjun påbörjades informerade vi även eleverna ännu en gång på så vis fick vi in 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylldes i breven samt vi 

intervjuns början.  
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RESULTAT 

I den här delen tar vi upp vad vi har fått fram av intervjuerna, vi har sammanfattat svaren som 

är relevanta utifrån vår frågeställning. 

Sammanfattning av resultatet 

Alla eleverna upplevde sin klassrumssituation som stökig som därmed gjorde att de blev 

okoncentrerade i sitt skolarbete. De upplevde även alla att de inte har fått den hjälp och stöd 

de själva ansåg att de behövde för att klara sin skolsituation.  

”Jag skulle vilja haft mer hjälp.” 

”Jag fick inte stöd och hjälp.” 

 

De upplevde även att oförstående lärare som inte har satt sig in i elevernas situation har varit 

ett stort problem.  

”Ingen var förstående, ingen lyssnade på mig” 

”Jag kände mig inte riktigt önskvärd. De brydde sig inte.  

De lärde inte känna mig och de ville inte ha mig i klassrummet.” 

 

Alla eleverna har gått i en liten grupp, tre från högstadiet och två redan från lågstadiet.  

Många av eleverna kände att det var skönt att gå i liten grupp men att de inte kände 

tillhörighet i en ”riktig” klass och två påpekade tydligt att de hade vela gått kvar i sin vanliga 

klass och fått stödet där. Med riktig klass menade eleverna en vanlig klass där deras 

grundkamrater går.  

”Jag ville ha stöd och hjälp i vanlig klass.” 

”Ingen förstod vad jag menade och vad jag vela, ville vara i klassen.” 

 

Gemensamt är att eleverna ville att problemen skulle ha upptäckts och att hjälpen och stödet 

har satts in tidigare, samt att de önskade mer förstående lärare. Ingen av eleverna hade 

fullständiga betyg när de slutade grundskolan. 

”Stödet kom i 9:an.” 

”Man får inte den hjälp man behöver, inga betyg.” 
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Metoddiskussion 

För att få svar på vår frågeställning var intervjuer en bra metod att använda sig av, att vi 

blandade strukturerad och ostrukturerad intervjuform passade både oss och eleverna bra.  

Att formulera frågorna tog inte så lång tid då vi visste vad vi ville ta reda på. I efterhand har vi 

kunnat ägna mer tid till att omformulera frågorna så att de blev mindre i antal. Troligtvis hade 

resultatet från intervjustudien framkommit ändå, men med ett mindre antal frågor hade kanske 

inte eleverna öppnat sig på samma sätt som de gjorde nu. Genom att vi hade ett större utbud 

utav frågor så kom vi elevernas egentliga upplevelser närmare. Den största källan i denna 

studie är faktiskt eleverna själva, genom att vår huvudfråga gäller elevers upplevelser av 

skoltiden. Alla upplevelser är individuella och kan bara beskrivas på bästa sätt genom 

eleverna själva.  

Intervjun blev som ett längre samtal där både känslor och upplevelser berättades av eleverna. 

Det som även gynnade vår intervjustudie var att eleverna hade stort talutrymme vid varje 

fråga, samt att efter intervjun hade de möjlighet att berätta övriga upplevelser och minnen av 

skoltiden. 

Vi blev nöjda av de svar vi fick av eleverna då vi hade en liten oro över att vi inte skulle få så 

utförliga svar.  

Innan intervjuerna hade vi en diskussion om vi skulle lämna ut frågorna till eleverna så att de 

hade kunnat läsa igenom dem, men vi ansåg att det inte var nödvändigt då vi såg det som en 

risk att eleverna skulle känns press på förväntade svar. Om vi i framtiden skulle göra en 

liknande studie skulle det vara intressant att se om det har av betydelse eller inte om frågorna 

lämnas ut i förtid i förhållande till resultatet. 

Vi hade funderingar på att använda oss utan bandpelare under intervjuerna men kom fram till 

att det kan hämma eleverna och att vissa resultat hade kunnat uteslutas. Det upplevdes mer 

avslappnat både av oss och eleverna med den intervjumetod vi bestämde oss av, där en 

antecknande och en intervjuade. Detta är förstås bara en tolkning från oss då vi inte kan sätta 

oss in i de intervjuades upplevelser av intervjun.  

Att vi blev erbjuden en lugn och trygg, för eleverna känd miljö att utföra intervjuerna i hade 

utav stor betydelse för eleverna och resultatet i studien. Vi tror även att vårt bemötande och 

förhållningssätt till eleverna under intervjutiden blev i positiv bemärkelse.  
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Alla intervjuer har varit anonyma vilket kan ha varit av betydelse för vissa elever men kanske 

inte alla för att medverka i studien. Vi upplevde att det var viktigt att informera om syfte, 

frågeställning och integritet för lärarna på programmet där eleverna gick annars hade vi 

kanske inte fått genomfört vår studie på just den skolan. Informationen om att materialet 

endast skulle användas i forskningssyfte ansåg vi även var en viktig del att berätta om. 

Efter alla intervjuerna kände vi att vi fick så utförliga svar så att det var lätt att bearbeta dem 

för att få svar på vår frågeställning.  

Vi bearbetade allt material tillsammans så att feltolkningar av svaren uteslöts, vi hade med oss 

i baktanken att feltolkningar kan göras utav oss men även av eleverna under intervjun.  

Om tid fanns hade studien kunnat vara mer omfattande med fler skolor och elever då vi nu 

endast använde oss utav en skola och fem elever, vilket rymdes inom vår tidsram för vår 

forskningsstudie. Arbetet hade då blivit mer omfattande då intervjuer av fler elever ger fler 

gemensamma upplevelser. Det svåra dilemmat i en sådan här studie är att hitta elever som 

uppfyller våra kriterier samt är villiga att ställa upp.  

 

Resultat diskussion 

I resultatet i studien framkom det att oförstående lärare var den genomslående gemensamma 

upplevelsen dessa elever med ADHD hade. Alla eleverna hade känslan av att lärarna på något 

vis inte förstod dem och kunde sätta sig in i deras situation. Denna gemensamma känsla har 

att göra med lärarnas helhet och förhållningssätt till avvikande elever, det vill säga elever som 

inte följer ”normen” i skolvärlden. Normen i dagens skola är följsamma elever som inte har 

ett avvikande beteende. Beckman & Fernell anser (enligt Beckman 2007) att dagens skolform 

missgynnar elever med denna problematik. Skolan har svårt att se att de har resurser för dessa 

elever. Hellström anser (enligt Beckman 2007) att fokus för dessa elever bör ligga på 

förhållningssättet och anpassningar från lärarna för att gynna eleverna på bästa sätt.  

Olsson & Olsson (2007) påpekar att bemötandet i skolmiljön ska vara anpassat till varje elevs 

behov, vilket är extra viktigt för ADHD elever. 

  

Tydligt framkom att det fanns en brist hos lärarna när det gäller förhållningssätt och 

bemötande till dessa elever, enligt eleverna. Lärarnas bristande förhållningssätt har lett till att 

eleverna bär med sig negativa upplevelser av sin skoltid.  
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Gemensamt är att eleverna ville att problemen skulle ha upptäckts och att hjälpen och stödet 

har satts in tidigare. Många av eleverna ansåg att insatserna kom på högstadiet då det redan 

var för sent för att uppnå skolans måluppfyllelse. 

Enligt Lpo 94 skall alla som arbetar på skolan samverka med andra lärare i arbetet för att 

eleven ska nå utbildningsmålen. Eftersom alla elever som ingick i vår intervjustudie läser upp 

sina betyg på Individuella programmet just nu, då de flesta hade bristfälliga betyg för att läsa 

vidare. Detta tyder på stora brister i skolan när det gäller måluppfyllelsen för dessa elever. 

Eleverna påpekade flera gånger att de inte fått den hjälp och stödinsatser de behövde. Enligt 

läroplanen så ska alla elever uppnå sina utbildningsmål på något vis och det är upp till varje 

lärare att omvandla målen så de passar varje elevs individuella mål så att de blir godkända.  

 

Alla eleverna ingick i någon form av liten undervisningsgrupp under sin skoltid, vilket menas 

med att eleven går permanent i denna lilla grupp. Det resulterade i att eleverna inte kände 

någon tillhörighet i en riktig klass, vilket de upplevde negativt.  

Olsson & Olsson (2007) anser att ett inkluderat förhållningssätt där eleven går kvar i sin klass 

där de har skapat sin tillhörighet är det mest positiva för eleven istället för ett exkluderande 

synsätt där eleven placeras permanent i liten undervisningsgrupp.  

 

Slutsats 

Vi anser att pedagogerna måste flytta tyngdpunkten från elevens svårigheter till ett synsätt 

som istället handlar om att se det eleven klarar av och lyfta fram det och ge stödet endast där 

det behövs. Eleven ska inte känna att den är en problembärare. Vi menar att en skola för alla 

måste innebära att man värnar om mångfald och olikheter och att vi respekterar att vi faktiskt 

är olika. 

Vi har även kommit fram till att mycket handlar om kunskapen om i detta fall ADHD elevers 

behov. Det behövs mer kunskap och handledning för lärarna för att kunna möta upp dessa 

elever på bästa sätt, samt att man som lärare behöver se över sin lärarroll. Det ska trots allt 

vara en skola för alla, även om du har behov av stöd. Lpo 94 säger att alla som arbetar i 

skolan skall hjälpa elever som behöver särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en 

god miljö för lärande.  
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En tanke vi har fått under studiens gång är läroplanens betydelse då den verkar vara svår att 

uppnå för skolan eller är det lärarna som har problem med att anpassa den så att den innefattar 

alla olika elever 

Vi har även tankar på varför det ses som ett hinder och inte en möjlighet att ha dessa elever 

kvar i klassen, även där kommer vi tillbaka till det viktiga förhållningssätt och vilket synsätt 

lärarna har till de här eleverna.  

Efter denna studie har vi insett att stor vikt ligger på lärarens förhållningssätt och kunskap i de 

pedagogiska skolsituationerna. Det är viktigt att kunna möta dessa elever på ett positivt 

pedagogiskt sätt, där förståelse och en stabil relation är av betydelse. Vi tror att dessa områden 

bör komma in i lärarutbildningen då vi anser att det är viktigt att ha kunskapen med sig om 

dessa elever redan från början. Har man det med sig som färdigutbildad lärare kan 

förhållningssättet ändras till det positiva för dessa elever samt att det blir en trygghet för 

läraren själv. 

 

Framtida forskning 

Vi anser att framtida forskning bör lägga fokus på elevernas och deras upplevelser. Eftersom 

vi idag är medvetna om ADHD diagnosernas problematik så är det viktigt att belysa elevernas 

perspektiv för att kunna bemöta dem och ha ett bra pedagogiskt förhållningssätt som lärare i 

skolan.  
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BILAGOR 

Bilaga 1                                                                         

      Sandviken den 14 oktober 2009 

Brev till förälder/vårdnadshavare                                                                          

Hej! 

Vi heter Marie och Isabelle och studerar vår sista termin på lärarutbildningen vid Högskolan i 

Gävle. Vi skriver nu vårt examensarbete som handlar om ADHD elevers upplevelser av sin 

egen skoltid. För att kunna ta reda på detta har vi valt att intervjua ett antal elever för att på så 

vis få svar på vår forskningsfråga.  

Eleverna kommer att bli utvalda och tillfrågad om de vill medverka i vår studie utav sina 

lärare på Individuella programmet. Om eleven accepterar kommer läraren ordna ett 

intervjutillfälle som passar oss alla tre. För de elever som väljer att avböja kommer aldrig 

deras identitet framkomma till oss. 

För att intervjun skall gå så smidigt som möjligt kommer vi båda att delta i den, en som 

intervjuar och en som sitter tyst och antecknar. 

Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt av oss och vår handledare på Högskolan, 

detta innebär att elevernas namn, skola eller kommun aldrig kommer att framgå i den slutliga 

rapporten.   

Naturligtvis får ni där hemma ta del av vårt arbete när det är färdigt. 

Var vänlig kryssa i det alternativ som ni väljer: 

 

Jag godkänner att mitt barn är med i undersökningen   

 

Jag godkänner inte att mitt barn är med i undersökningen 

 

Barnets namn: ………………………………………………………  

 

Målsmans underskrift: …………………………………………….. 

 

Tack för att ni tar er tid! Med vänlig hälsning Marie & Isabelle 
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Bilaga 2 

 

 

Sandviken den 14 oktober 2009 

 

 

Hej! 

 

Du som nu läser detta brev har godkänt att delta i vår intervjustudie ang. ADHD elevers 

upplevelse av sin egen skoltid.  

Vi som kommer att intervjua dig heter Marie & Isabelle och går sista terminen på 

lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Vi skriver nu på vårt examensarbete som handlar 

just om ADHD elevers upplevelser av skoltiden.  

Vi kommer båda närvara under intervjun för att göra den så smidig som möjligt, en som 

intervjuar och en som sitter tyst och antecknar. 

Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt av oss och vår handledare på Högskolan, 

detta innebär att ditt namn, skola eller kommun aldrig kommer att framgå i den slutliga 

rapporten.   

Givetvis är ditt deltagande helt frivilligt och du har all rätt att avbryta intervjun när som helst. 

Om intresse finns får du naturligtvis ta del av vårt arbete när det är färdigt. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning Marie & Isabelle 
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Bilaga 3 

 
Intervjufrågor 

 

 

1. Om du blickar tillbaks på din grundskoletid, hur ser du på den? 

 

2. Hur upplevde du din klassrumssituation? Låg-, mellan-, högstadiet? 

 

3. Hur upplevde du din/dina lärare? 

 

4. Hur upplevde du dina kamrater i klassen och på skolan? 

 

5. Fick du den hjälp och stöd du själv kände att du behövde under skoltiden? 

 

6. Om du fick stöd, hur såg det stödet ut? Klassrum/grupprum? 

 

7. Hur upplevde du det? 

 

8. Fanns det förstående lärare/pedagoger på skolan?  

 

9. Vad gjorde din skola som var positivt för dig? 

 

10. Vad hade lärare/pedagoger kunnat göra annorlunda? 

 

11. Hur tycker du att din skolsituation ser ut nu? 

 

12. Har du någonting du vill tillägga som har med din skoltid att göra? 
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