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Förord! 

 
ADHD är ett ämne som jag blev intresserad av när jag började studera på lärarutbildningen.  

Ämnet ADHD är intressant för mig då jag har två tvillingkusiner som har ADD vilket betyder 

att barnet har alla symtom som en som har ADHD, men den har inte H:et som står för 

hyperaktiv. Genom det har jag satt mig in hur deras liv ser ut och hur jobbigt det kan vara för 

ett barn med ADD.  Redan i början av lärarutbildningen skapades intresset för ADHD och på 

den vägen började det. Intresset blev självklart efter jag varit ute på skolor och vikarierat 

under studietiden då jag stött på många elever som lärarna inte förstår sig på. ADHD var ett 

självklart ämne för mig att skriva om i detta examensarbete. Det har varit mycket lärorikt 

både för mig själv och framför allt för min kommande lärarkarriär. 

 

Jag vill tacka alla fyra intervjupersoner som medverkat i min undersökning. Detta har bidragit 

till att jag kunde slutföra mitt examensarbete på lärarutbildningen. Jag vill även tacka min 

handledare Daniel Pettersson för stöd, goda råd och för bra tips på litteratur samt all 

vägledning jag fått. 

 

 

Tack! 
Louise Josefine Falk  

June 2011 
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Abstract:  

By: Louise Josefine Falk spring term of 2011 

Title: Pupils with ADHD- diagnosis in school. A qualitative study of four teachers’ 

experience and view of the ADHD- diagnose from 1th - 7th grade. (Elever med diagnosen 

ADHD i skolan - kvalitativ studie om 4 pedagogers erfarenheter och förhållningsätt till 

diagnosen i årskurs 1-7). 

Supervisor: Daniel Pettersson. 

Teacher Education, university College Gavle. 
 

How teachers teach children with attention difficulties. This is a qualitative interview based 

on the experiences of four teachers. I want this study to examine teachers' experience and 

views about ADHD diagnosis. I would also like to find out what teachers do and think about 

the practice which surrounds students with ADHD. How to formulate and think of four active 

teachers about ADHD? What are the implications of the diagnosis perceive the four teachers 

interviewed that the diagnosis must for students? Among the measures that consider the four 

teachers interviewed are most effective for students with ADHD because they provide an 

equal education? 

 

Those questions are addressed to specifically learn about how they proceed in their activities. 

The interview responses, I have compiled and compared with literature highlighting subject. 

Results the study shows that there are many similarities in the teachers' treatment of children 

with ADHD. A similarity which consists of teachers have a common approach, a clear 

structure with clear limits and procedures and that they clear up activities for children with 

ADHD. The teachers mentioned that it is important to adapt the environment to facilitate and 

help children with concentration problems. All four teachers interviewed believe they have a 

good training for dealing with concentration difficulties, but that they need continuous 

training. Data used in this study is qualitative. The selection of teachers has been through 

recommendations and personal knowledge 

 
 

Nyckelord: Elever med ADHD diagnos, undervisning, skola. 

Keywords: Pupils with ADHD diagnosis, teaching, school. 
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Dikt om AD/HD 

 
”Missförstådd, hånad och skör 

du går genom livet och stör 

Koncentrationssvårigheter och DAMP 

ger en inre ständig kamp 

Intrycken flödar i aldrig sinande ström 

Trots otaliga försök får du aldrig beröm 

 

Din attityd kan verka kaxig och tuff 

Men är din osäkerhets bedrägliga bluff 

Inuti ett vilset barn med ömhetstörst 

Söker bekräftelse när oredan är som störst 

Se min kreativitet och glöd 

istället för att banna mig i min nöd! 

 

När ska andra någonsin förstå 

De säger: – Du kan bättre än så 

om du bara lägger manken till 

och försöker sitta still. 

Att just detta är ditt problem 

ger födelsen av detta poem. 

 

Från gryende morgon till slumrande kväll 

Du gör ditt yttersta för att vara snäll 

Din levnadsram behöver vara stram 

din oro lugnas av värmande kram 

Missförstådd, hånad och skör 

Du går genom livet och stör”. 

 

Moniqa Klintestrand Öberg 
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1. INLEDNING 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är idag ett fenomen som är omtalat i både 

skolan och samhället. Termen ADHD kan främst översättas med att individen visar brist på 

uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, bristande impulskontroll och dominerande 

överaktivitet (Gillberg 2004). Som lärare är det en plikt att förhålla sig till dessa elever på ett 

professionellt sätt. Detta rör enbart inte lärare och pedagoger, utan detta rör hela samhället. En 

lärares professionella uppgift är att inte se barn med diagnosen ADHD som stökiga vilket är 

ett vanligt uttryck som ofta stöts på i skolan. Som lärare ska man försöka hitta strategier som 

fungerar för den enskilda individen. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 menar att undervisningen skall anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund såsom 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskaper. 

Därför har skolan och föräldrar ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång och skall skapa 

de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 

(Utbildningsdepartementet 1994). 

 

På 1970-talet växte begreppet MDB (Minimal Brain Damage) upp. Idag är beteckningen 

ADHD (Deficit Hyperactivity Disorder) den som är mestadels dominerande. Det är den 

diagnosen som har störst spridning i Sverige idag (Gillberg 2004). Idag är begreppet ADHD 

väldigt omtalat i både media och samhället vilket har lett till att det finns skilda tankar om 

ADHD-diagnosen. Kritiken mot diagnosen är något som ökat med åren. Det har bland annat 

uppstått en konflikt mellan Christopher Gillberg, professor i barn - och ungdomspsykiatri vid 

Göteborgs universitet och Eva Kärfve, sociolog vid Lunds universitet.  

 

”Konflikten har två huvudpersoner. Eva Kärfve är en av dem. Den andra heter Christopher 

Gillberg och är barnpsykiatriker i Göteborg. De två har aldrig träffats. De bekämpar varandra på 

debattsidor och i domstolar, ända upp i Regeringsrätten. I stridens hetta målar parterna och deras 

anhängare nidbilder av varandra. Eva Kärfve har blivit flumforskaren som ger föräldrarna hela 

skulden om deras barn får psykiatriska problem. Christopher Gillberg har fått rollen som en 

kallhamrad biolog som vill ge knark till barn. Ingen annan svensk forskarfejd i mannaminne har 

rivit upp lika starka känslor” (DN 2003- 03 – 7).  
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Med hänsyn till Gillbergs synvinkel till diagnosen ADHD har det väckt mitt intresse för hur 

lärare i skolan tänker kring diagnosen. Detta är ett forskningsproblem vilket behöver 

uppmärksammas för att öka vår kunskap om hur verksamma lärare tänker och bemöter 

individer med ADHD.  

 

2. SYFTE  
Syftet med uppsatsen är att studera lärares erfarenheter om diagnosen ADHD och hur de 

förhåller sig till elever med diagnosen ADHD i sitt dagliga arbete. 

 

2.1 Frågeställningar:  
Jag vill i denna studie undersöka lärarnas åsikter kring ADHD-diagnosen. Jag vill även ta reda 

på vad lärarna gör och tänker kring praktiken vilken omgärdar elever med diagnosen ADHD.  

 

• Hur definierar sig lärare om ADHD-diagnosen?  

 

• Vilka konsekvenser av diagnosen uppfattar lärarna att diagnosen får för eleverna? 

 

• Vilka insatser anser lärarna är mest verksamma för elever med ADHD för att de skall 

få en likvärdig utbildning? 

 

3. BAKGRUND 

3.1 Hur uppkom ADHD begreppet och vad är ADHD? 
Upptäckten av barn med överaktivitet påträffas under 1840-talet. I slutet av 1800-talet 

benämnde George Still, en engelsk läkare, ett tillstånd hos barn som innefattade överaktivitet, 

ofullständig impulskontroll, koncentrationsproblem, motoriska svårigheter och 

inlärningsproblem av olika slag. Då trodde man att det drabbade endast barn med epilepsi. I 

början av 1900-talet framkom det att de problemen som Still beskrivit var följder som barn 

fick efter epileptisk hjärninflammation. Barnen hade fått en minimal hjärnskada, trodde man. 

Då myntades begreppet MBD (Minimal Brain Damage). Begreppet kvarstod i flera årtionden. 

I början av 1960-talet försökte engelsmännen avskaffa begreppet MBD som medicinsk 

diagnos, men misslyckades och följden blev att begreppet kvarstod i tjugo år till. På 1980-

talet skrev Michael Rutter, engelsk barnpsykiatriker, två uppmärksammade artiklar mot 
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MBD-begreppet. Det ledde till att begreppet försvann på många håll i världen, men än idag 

finns det kvar i en liten utsträckning (Gillberg 2004). 

 

 Idag är ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) termen dominerande i världen 

(Gillberg, Hellgren 2000). Termen ADHD kan främst översättas med att individen visar brist 

på uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, bristande impulskontroll och dominerande 

överaktivitet (Gillberg 2004). Personer med ADHD är ett samlingsnamn som även omfattar 

ADD och DAMP1. Personer med ADHD har ofta också andra neuropsykiatiska 

funktionshinder såsom Tourettes, Asberger eller tvångssyndrom.2( Andersson 2009). 

 

Iglum (2009) beskriver vad som definierar begreppet ADHD. Attention= uppmärksamhet. 

Decifit: brist, svårighet. Hyperactivity: överaktivitet. Disorder: problem, störning.                                                                 

 

Det finns många barn som har ett eller flera av de typiska symptomen av ADHD. För att 

diagnosen ADHD skall ställas krävs det att många av symptomen ska befinna sig hos 

individen under en lång tid och att barnet avviker från vad man skall förvänta sig utifrån kön, 

ålder och utvecklingsnivå. Symptomen ska vara ett problem i flera miljöer, inte exempelvis 

endast i skolan. Det ska inverka på barnets hela sätt att fungera (Beckman 2004). Symtomen 

ska ha uppträtt innan barnet fyllt sju år, det ska påverka tillvaron och förekomma i minst två 

miljöer som i skolan, på träningen, i hemmet med mera (Kutcher 2010). När barn och 

ungdomar har uppmärksamhetsproblem och bristande kontroll av impulsivitet utvecklar de i 

typfallet beteendeproblem. Alla i gruppen barn med ADHD har uppmärksamhetsstörningar 

men kan vara mycket olika (Juul 2005).  

Idag finns det finns tre typer/grupper av ADHD som innebär brist i uppmärksamhet, 

hyperaktivitet/impulsivitet samt en kombinerad typ som är den vanligaste då både 

överaktivitet och uppmärksamhetsbrist förkommer (Kutcher 2010).   

 

Idag ses den vetenskapliga forskningen om ADHD vara väldigt omfattande och idag beräknas 

ungefär tre till sex procent av alla skolbarn ha ADHD (Socialstyrelsen 2004). 
                                                           
1 ADD innebär en person som har alla kriterier för ADHD-diagnosen men utesluter hyperactivity. 
DAMP, innebär när en person har svårigheter med motorik och perception utöver ADHD kriterierna.    
2 Tourettes innebär en neuropsykiatrisk diagnos som innebär ofrivilliga rörelser samt gör ett läte. Det kallas tics. 
Personer med Tourettes kan också ha koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet som är vanligt 
med ADHD.  
Asberger är en neuropsykiatrisk diagnos som medför nedsättningar i förmågan till socialt samspel, social 
kommunikation. 
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3.2  Typiska symptom hos barn och ungdomar med ADHD 
Problematiken hos barn och ungdomar med ADHD- har uppemot hälften av alla en bristande 

impulskontroll. Bristande impulskontroll visar sig på många sätt. Impulsivitet kan vara ett 

typsikt syndrom. Det låter omedvetet sina impulser styra sitt handlande. Att avbryta, både i 

handling och verbalt är vanligt. Vissa kan vara väldigt pratsamma. Vanligast är att det inte 

finns något avstånd mellan handling och tanke (Gillberg 2004). Beckman (2004) anser att 

bristande impulskontroll är en vanlig konsekvens då eleven låter omedvetet sina impulser 

styra. Eleven glömmer bort konsekvenserna som kan medföra ett handlande. De har också 

ofta svårigheter med att lyssna i arbete och samtal. De har svårt att samarbeta och följa 

instruktioner. De har även svårt att vänta på sin tur. Symptomen skiljer sig naturligtvis kraftigt 

från hur de beter sig. Kärnsymptom på ADHD är uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och 

impulsivitet. (Attention 2011). 

                     

Under småbarntiden och förskoleåldern domineras bilden oftast av överaktivitet. Barn med 

ADHD kryper och klättrar och är ständigt aktiva, de är väldigt nyfikna och avverkar det ena 

spännande äventyret efter det andra. Kort uthållighet samt svårigheter att vänta och sitta still i 

förskolan är vanligt. Vanligt är också snabba humörsvängningar och de små frustrationerna 

leder till stora utbrott (Beckman 2004). De är ofta hyperaktiva och skälet blir av det 

ouppmärksamma (Juul 2005). I skolåldern domineras svårigheterna på organisatoriska 

svårigheter och planeringsförmåga, hålla reda på böcker, och hitta till olika klassrum. Barnen 

ska i dagens skola kunna själva söka information, klara stora beting, och skifta att mellan 

olika grupper och klasser missgynnar barn med dessa problem. Skolbarnen har svårt att ta 

med sig rätt material till och från skolan, och en läxuppgift kan kännas oöverstiglig att 

strukturera och försöka sig på. De har svårt att fatta beslut och prioritera vad som måste göras 

först (Beckman 2004). Kutcher (2010) menar att överaktivitet är en vanlig konsekvens som 

tyder på att eleven har svårt att sitta still, svårt att hålla reda på böcker, svårighet med 

tidsuppfattning, svårighet med planeringsförmågan och tröttnar fort. 

 

Många barn med ADHD har en bristande tiduppfattning. Det typiska är att de inte har någon 

känsla för tid och att de har svårt att avgöra om en lång eller kort tid förflutit. Dessa problem 

med tiduppfattningen leder till bekymmer för barn och ungdomar som har ADHD. De 

kommer ofta för sent, märker inte att tiden går, de sätter igång med sina uppgifter sent. Den 

bristande tiduppfattningen är ibland en följd av svårigheten att uppfatta följden i 
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händelseförlopp och av de följande bristerna i planeringsförmågan (Gillberg 2004). 

Koncentrationen är ett problem i vardagen som Gillberg (2004) menar då eleven lätt tappar 

koncentrationen. Eleven har också svårt med att göra klart uppgifter. Den har svårt att 

organisera uppgifter var ska eleven börja och vilken ordning ska uppgifterna göras. 

 

Barn med ADHD har en oförmåga att sitta still, de har vad som ibland beskrivs som ”myror i 

kroppen”. De har ofta en känsla av livlighet i kroppen, som de omöjligt kan bemästra som gör 

att det oavbrutet rör på sig, gungar på stolen, gungar med foten, vickar på tårna, knäpper med 

fingrarna, vankar av och an, tuggar på sin tunga, eller gör grimaser med ansiktet. Det ger 

intrycket att ha myror i hela kroppen (Gillberg 2004). Skolbarn med ADHD har svårt att ta tag 

i uppgifter som är mentalt ansträngande, och även om de kommer igång har de ändå svårt med 

att hålla kvar uppmärksamheten.  Blir de avbrutna av något ljud eller något utanför fönstret, 

tappar de lätt fokus och får svårt att fortsätta och fullfölja uppgiften. Spontaniteten leder ofta 

till att de avbryter andra och har svårigheter att vänta på sin tur. I skolarbetet kan man märka 

att eleven kör fast och har svårt för att byta tillvägagångssätt vid problemlösning. Många 

ungdomar beskriver en inre rastlöshet i kroppen. De är otåliga och tappar lätt sugen på sådant 

som tar lång tid eller känns för svårt. De har svårt att fokusera sig och beakta i skolan 

(Beckman 2004). 

”Life is what happens to you’re busy making other plans” (Iglum, 2009, s.16).   

 

3.3 ADHD, diagnossättandet som procedur 
”Diagnos kommer från diagnosis, ett grekiskt uttryck som består av orden dia som betyder 

genom och gignöskein som betyder lära känna. Vitsen med diagnos är att lära känna, få 

kunskap”(Brattberg 1999, s 6). Diagnosen leder fram till vilken sjukdom eller vilket fel som 

föreligger i ett visst fall. Att kunna ställa en diagnos, respektive få en diagnos är läkarens och 

patientens första mål. När man ställer en diagnos fastställer man en sjukdomsart. Att få en 

diagnos kan upplevas skrämmande, men det kan också bli ett tillfälle till förändring i en 

utsiktslös livssituation (Brattberg 1999). För en ADHD- diagnos krävs det tillräckligt med 

underlag för att ställa diagnosen. Det krävs undersökning av läkare och psykolog med 

ingående kännedom om barns och ungdomars normala utveckling. Undersökningen måste 

omfatta läkarbesök med den som känner barnets utveckling mest - i allmänhet modern. 

Läkarundersökning av barnet, inklusive neuropsykologisk undersökning samt 
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neuropsykiatriskbedömning skall göras. Utredningen är ett teamwork där framför allt läkare, 

psykologer och pedagoger medverkar (Gillberg 2004).  

 

Utredningen består av olika tester samt intervjuer med personen som utreds och anhöriga. 

Förskola – skolpersonal intervjuas om barnet. Medicinsk undersökning görs också. Det 

främsta syftemålet med undersökningen och diagnostiseringen är att skapa förståelse för 

eleven/individens förutsättningar och på såsätt lägga basen för lämpligt bemötande från 

omgivningen (Attention 2011). Läkare kan bedöma om det finns andra orsaker till problemen. 

Läkare och elevrådteam kan samarbeta för att ta reda på om det är ADHD (Iglum 2009). Det 

verktyg som används för att fastlägga diagnosen ADHD hos eleven finner ni under bilaga IV. 

Detta verktyg går under benämningen "DSM-IV". Beckman (2007) beskriver detta som en 

amerikansk diagnosmanual och i denna förtydligas diagnosen ADHD genom flera kriterier 

som ska vara uppfyllda.  

 
”För att diagnosen ADHD ska vara uppfylld ställs följande krav att närvaron av många symtom 

varar under lång tid, där vart och ett av symtomen avviker markant från vad man väntar sig 

utifrån barnets ålder, kön och utvecklingsnivå. Problemen ska ha börjat visa sig före sju års 

ålder och får inte vara tillfälliga utan ska ha funnits under minst ett halvår. Svårigheterna ska ha 

allvarlig inverkan på barnets sätt att fungera och ge betydande problem i minst två olika typer av 

vardagssituationer, t.ex. i skolan och hemmet” (Socialstyrelsen 2004, s. 17) 

 

”Det är med ADHD- Medicin som med glasögon. De gör dig inte frisk, men hjälper dig 

att klara olika saker” (Iglum, 2009, s.16). 

  

3.4 Orsaker till ADHD  
ADHD är enligt insatta forskare, biologiskt betingat, även ärftlighet spelar roll. Framför allt 

handlar det om gener som styr dopaminförsörjningen i hjärnan (socialstyrelsen 2002). Barn 

med dopaminunderskott klarar inte av att lagra positiva förstärkningar eller att sortera ut och 

behålla en positiv återkoppling (Iglum 2006).  

 

Dessa svårigheter kan förklaras som brister i exekutiva funktioner, det vill säga de processer i 

hjärnan som svarar för planering, organisation, samordning, impulsreglering m.m. Också 

brister i det så kallade arbetsminnet hör hit. Arbetsminnet svarar, enkelt uttryckt, för förmågan 
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att hålla flera saker i huvudet samtidigt och att kunna använda tidigare erfarenheter för att 

förstå nya situationer som vägledning för handlandet (Habilitering 2011) 

 

Enligt bland andra Beckman (2004), Gillberg (2004) och Kadesjö (2008) råder det inga tvivel 

om att ADHD finns, att de primära orsakerna är biologiskt betingade samt att nedsatt förmåga 

av vissa neuropsykologiska eller kognitiva förmågor uppvisas hos personer med ADHD.  

 

ADHD orsakas av ärftliga faktorer. Tvilling och adoptionsstudier talar för att en ärftlig faktor 

har betydelse i flera fall (Gillberg 2004). Studier inriktade på orsaksfaktorer till ADHD ger ett 

starkt stöd för att ADHD är en ärftlig störning.  
I en tvillingstudie fann Goodman och Stevenson att den genetiska överföringen av ADHD var 

störst för enäggstvillingar med 59 % och tvåäggstvillingar 33 %. De kom också fram till att om 

en förälder har ADHD så är risken för att barnet ärver störningen med 57 %. Genetiska effekter 

stod för omkring 55 % av den förklarade varianten ADHD. Ärftlig ADHD kan föras över genom 

en enda betydelsefull gen” (Teeter 2004). Ärftliga faktorer står för 80 procent av förekomsten 

(Iglum 2006, s. 136). 

Gillberg (2004) hävdar att 40 % - 70 % av fallen beror på ärftliga faktorer.  

 

Ljungberg (2008) menar att den viktigaste orsaksfaktorn, som i sig anges förklara hela 80 % 

av orsaken till ADHD anges vara ärftlighet. Resterande 20 % förklaras av störningar i 

hjärnans utveckling eller av att skador på hjärnan uppkommit genom graviditets eller 

förlossningskomplikationer. 

 

Det finns tillgängliga tvillingstudier som visar att konkordanskvoten för ADHD är påtagligt 

högre än 1. Omräknat i hur mycket av risken för ADHD-utveckling som orsakas av genetiska 

faktorer leder ett antal tvillingstudier till ganska samstämmiga resultat. Femton olika studier 

som genomförts mellan 1973 och 2000 anger genomsnitt att ca 70 % av risken för ADHD är 

genetiskt orsakad. ( Beckman 2004)   

 

Gillberg (2004) påpekar också att minst ett fall av tre med ADHD beror på 

hjärnskadefaktorer. De flesta orsakerna till ADHD som beror på hjärnskada förekommer 

oftast under fosterstadiet. Att stor förbrukning av alkohol och rökning under graviditeten 

medför en kraftig ökad risk för ADHD. Gillberg (2000) menar att hjärnskada ökar kraftigt 

risken att ett barn ska utveckla psykiatriska problem. Andra faktorer som kan bidra till ökad 
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risk för ADHD är för tidig födsel. Till exempel om födseln sker mellan vecka 24-32 istället 

för 40 ökar risken för hjärnskada som kan yttra sig i form av ADHD (Gillberg 2004). ADHD 

kan orsakas av skador på hjärnan i samband med förlossningen eller under perioden som 

nyfödd (Autismforum 2011). 

 

Kärfve (2000) är kritisk mot att ADHD enbart ses ur hjärnskade- och ärftliga faktorer. Hon 

menar att det studeras för lite om miljöfaktorerna i uppkomsten av ADHD. Hon hävdar att 

skolmiljön, familjerelationer och kamratrelationer kan ha stor påverkan hos barn med ADHD. 

Inget barn får ADHD för att föräldrarna tagit sämre hand om sitt barn eller att barnet gått 

igenom exempelvis en skilsmässa, men det påverkar hur lätt eller svårt det blir för barnet att 

leva med ADHD (Landstinget i Uppsala 2011). 

 

Vad som ligger bakom ADHD har diskuterats länge. Enligt vissa forskare t.ex. beror 

störningen på biologisk och sociala faktorer som Kärfve (2000) antyder, exempelvis bristande 

intresse från föräldrarnas sida. Men det Gillberg och t.ex. flertal forskare och fler studier har 

dock pekat mot genetiska faktorer. Idag vet man att det finns en stark ärftlig del. 

 

Enligt Gillberg (2004) finns det bevis på att en tredjedel av fallen beror på hjärnskada under 

graviditeten i förbindelse med förlossning eller under de första levnadsåren. De flesta fall rör 

det sig om en defekt på hjärnan under fosterstadiet. Skador på hjärnan kan uppstå genom 

bland annat fosterskador, ärftlighet, hjärndysfunktioner och förlossningsskador. Han menar 

också att ADHD kan uppstå om mamman utsatts för hög stress under graviditeten eller om 

barnet föds för tidigt. Vid stress, som frisätter höga nivåer av kortison, sker förändringar i 

dopaminsystemet. Allvarliga hjärnskador följs ofta av koncentrationssvårigheter som problem 

med korttidsminnet, svår sömn rytm, irritationer, varierad vakenhet. Dessa symptom är 

typiska för ADHD. Gillberg (2004) menar också att miljön har en viss betydelse. Den som har 

vissa gentyper kan vara extra sårbar för olika miljöfaktorer. ADHD är enligt Duvner (1994) 

ett neurologiskt funktionshinder där avvikelser i hjärnans nervbanor finns. Han menar att 

funktionen är bristfällig i hjärnans nervbanor som har med reglering och styrning att göra. 

Kärvfes (2000) argument är att forskarna inte ser till de miljöfaktorer som hem- och 

skolförhållanden utan tvärt om närmast avfärdar dess eventuella påverkan på de aktuella 

barnen. Kärfve antyder även att skolsituationer som till exempel med opedagogiska lärare, för 

stora klasser ger ett resultat av elever som är okoncentrerade och inte får den kunskap dem 
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behöver. Detta menar Kärfve vara ett normalt beteende med tanke på omständigheterna, och 

att dessa elever inte kan beskyllas för att ha ADHD (Kärfve 2009).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2002) skulle ADHD inte ha uppkommits genom dålig uppfostran som 

beror på miljöfaktorer, men denna faktor har väldigt stor betydelse på personens beteende 

med tanke på studier av ärftliga och biologiska faktorer.  

Det är viktigt att påpeka att ett barn inte ärver ADHD utan någon typ av biokemisk förändring 

i hjärnan. Den förändringen kan komma till utryck som de symptom man förknippar med 

ADHD men kan innebära att hjärnan under sin tidiga utveckling är extra känslig för yttre 

påfrestningar (Kadesjö 2008) 

 

Freltofte (1999) påpekar att många studier har visat att orsaken till ADHD är dysfunktioner i 

speciella delar av hjärnan. Dysfunktion är en minskad eller förändrad funktion i ett 

hjärnområde på grund av skador eller långsam utveckling i området. Beroende på var 

dysfunktionen finns i hjärnområdet får personen olika svårigheter. Kadesjö (2001) påpekar att 

det finns för brist på funktion av de ämnen som överför impulser mellan nervcellerna i 

hjärnan, detta leder att sämre kunna hämma sitt handlande och upprätthålla sin 

uppmärksamhet. Iglum (2006) menar att ADHD orsakas av en obalans i hjärnans kemi, inte 

av någon påvisbar hjärnskada.  Vidare resonerar Kadesjö (2008) om att barnets hjärna kan 

vara extra känslig och att barnet är extra utsatt för hur det behandlas under tidig ålder. 

 

Kärfve (2000) menar att det inte finns någon vidare forskning på att hjärnskador och 

hjärndysfunktioner gett något resultat.  

 

Barn i underprivilegierade skolor, barn som är präglade av samma trista omständigheter både 

hemma i förorten samt i skolkorridoren, med underbetalda, underutbildade lärare i alldeles för 

stora klasser, brukar bete sig just så som ADHD-kriterierna. De pratar med varandra i stället 

för att koncentrera sig på skolarbetet. De lär sig ingenting. De har inte ADHD utan de gör som 

alla andra ungar gör i samma omständigheter (Kärfve 2000).  

 

3.5 För- och nackdelar med en ADHD-diagnos 
Kadesjö (2008) menar att fördelen med en diagnos är att den ger barnet en tillhörighet/grupp 

där barn med liknande problem och föräldrar kan få stöd av andra föräldrar som har barn med 
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liknande svårigheter. Han menar också att vuxna lättare kan skaffa sig kunskap om 

problemområdet och att kontakten mellan lärare och föräldrar som har erfarenhet av barn med 

diagnos. Det är också lättare att hävda sitt barns behov om man vet orsakerna kring 

problemet. En diagnos kan ses som barnets rättighet att få en förklaring till sin 

funktionsnedsättning. Det ger barnet potential att lära sig förstå sig självt och hur det kan 

komma sig runt svårigheterna (Kadesjö 2008). 

 

Brattberg (1999) menar att få ett namn på det man är drabbad av är i sig viktigt.  Diagnosen i 

sig hjälper patienten att planera sina mer eller mindre kaosartade ångestväckande erfarenheter 

till avgränsbara och i någon mening de fattbara som går att relatera till. Diagnosen kan skapa 

en lättnad. Hon påpekar också att det sjukliga tillståndet har genom diagnosen fått en form 

som gör det hanterligt. Genom detta minskar det ångesten och gör lidandet mer gripbart. Det 

är oftast en lättnad att få veta vad man lider av. 

 

Gillberg (2004) menar att få ett namn på det svårigheter man har och upplever ger kunskap 

om risker, orsaker och olika förhållningssätt till diagnosen i sig. Gillberg (2004) påpekar 

också att hälften av alla barn som har ADHD inte fått någon fastställd diagnos före skolstart. 

Vanna Beckman (2007) journalist och författare hävdar även hon precis som Gillberg (2004) 

och Beckman (2007) att syftet med en utredning är att få ett namn på svårigheterna och få 

hjälp i hemmet och skolan.   

 

Kärfve (2000) antyder på att diagnosens styrka är den skuldfrihet den ger. Alla inblandade 

talar om för föräldrarna att det ”inte är deras fel” att barnet uppför sig som det gör. Barnet har 

ett funktionshinder, som det gäller att förstå. Förstår man detta. Är mycket vunnet. Kanske 

allting.  

 

Det finns en del rädslor med en diagnostisering. Brattberg (1999) menar att man kan få 

personen med ADHD-diagnos att känna sig mindre värd och att det är permanent fel på henne 

och att det något som är ohjälpligt. Beckman (2000) skriver att sätta diagnoser på barn ansågs 

som ett sätt att etikettera och stigmatisera barn. Kärfve (2000) menar att man tar ifrån barnet 

det mesta av deras normalitet. Kärfve påpekar att man säger att de är fel i huvudet på någon 

med ADHD.  Det orsakar en grov förolämpning. Det som Kärfve mer tyder på är att det 

innebär undantagslös segregation att man hamnar i utanförskap. Och hopp om förändring flyr 

genom att få en diagnos. Kärfve trycker också på att föräldrarna kommer känna sig mer 
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inkompetensförklarade. De får goda råd men det är ändå alla andra som vet mer än 

föräldrarna. Experter som lärare, läkare, psykologer, talpedagoger och sjukgymnaster.  

Kadesjö (2008) menar att svagheten med en diagnos är att det finns stora skillnader på barn 

med samma diagnos. Diagnostermen tar inte heller hänsyn till att barnet kan utvecklas vilket 

varieras utifrån olika omständigheter i miljön. Vi får aldrig se på barnet som dess en diagnos 

utan måste alltid sätta barnet i fokus. Att man har samma diagnos innebär att man har vissa 

drag gemensamt, men hur symtomen yttrar sig är högst personligt. 

 

Kärfve (2000) anser att dagens system med diagnoser påminner om 1800-talets syn på 

människan där ärftlighet styr mänskliga handlingar mer än sociala och kulturella faktorer. 

Kärfve (2000) menar vidare att en diagnos framkallar skam hos föräldrarna och ger dem 

skuldkänslor. Medan Gillberg (2004) hävdar att föräldrarnas oro kommande runt den 

inskjutna bisatsen kan lugnas tack vare en diagnos. Gillberg (2004) menar att det går att leva 

ett bra liv med ADHD, men förutsättningen är en riktig diagnostisering som leder till 

förståelse och rätt åtgärder. Diagnosen bör sättas så tidigt som möjligt, gärna innan 

skolåldern. 

 

Kärfve (2000) ifrågasätter sig emot det som Gillberg (2004) menar om att det går att leva ett 

bra liv med ADHD förutsatt att man får en diagnos. Hon uttrycker istället att problemet med 

en diagnos är att barnet som får diagnosen antas ha ett fel på psyket. Vidare menar hon att en 

diagnos aldrig kan leda till ett bra självförtroende. Den enda hjälpen som erbjuds är 

specialundervisning som i sin tur enligt henne kan uppfattas som segregation. När ett barn får 

en diagnos försvinner allt hopp om att vara ett normalpresterande barn. 

 

3.6 Åtgärder och behandling 
Den individuella variationen och svårighetsgraden kan vara svårt, och det finns många 

faktorer i personens livsvillkor och livsmiljö som man måste ta hänsyn till i planeringen av 

behandlingen. Det råder delade meningar om man ska medicinera barn/ungdom med form av 

amfetamin eller ej. Det finns olika sätt att behandla och åtgärden som kan ges till barn med 

ADHD.  

Medicinering är en valmöjlighet som fungerar genom att ge centralstimulerande medel som 

höjer energin i de dopaminhaltiga nervkretsarna i hjärnan och med det stiger enligt 

fysiologiska studier uppmärksamheten i det centrala nervsystemet. Med förhöjd vakenhet ökar 
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koncentrationsförmågan. Med ökande koncentration orkar man bättre kontrollera sin 

aktivitetsnivå och sitt beteende i största allmänhet. Inlärningsförmågan ökar. Detta är 

troligtvis de viktigaste mekanismerna bakom positiva effekterna av centralstimulerande medel 

vid ADHD. ( Gillberg 2004).  En annan valmöjlighet kan vara beteendeterapi då det kan 

medverka till något som tar sikte på att ge stöd att strukturera och planera det vardagliga livet 

och att hitta hållbara strategier för att hantera stress och påfrestningar, till exempel hur man 

kan planlägga sin tid och dela upp sina arbetsuppgifter på ett överskådligt sätt.  (Netdoktor 

2011). Sedan tredje valmöjlighet som kan vara psykoterapi då det strävar efter att förhöja den 

personliga vetskapen om vad som händer emotionellt i olika stressituationer och vad man kan 

göra för att hantera dem bättre. Denna behandling kan vara individuell eller bedrivas i grupp 

(Netdoktor2011). Socialstyrelsen har rekommenderat behandlingar och insatser som är 

lämpade för barn med ADHD (se bilaga III). Socialstyrelsen anser att en kombinerad 

behandling är resultatrikast. Socialstyrelsen menar att en kombination av psykosociala 

insatser och medicinering ger barnet sociala kunnigheter (Socialstyrelsen 2004).  

 

3.7 Integrering, inkludering, segregering  
Haug (1998) menar att man kan dela in begreppet integrering i två former som inkluderande 

integrering och segregerande integrering. Inkludering och segregering förekommer i skolans 

vardag.  

Med integrering menar Vernersson (1998) att eleven är en naturlig del av helheten. Skolan har 

ett medansvar och integration är då ett mål av en demokratisk människosyn. Människor är av 

lika värde och ingen ska behöva uteslutas. Vernersson (1998) menar att inkludering menas 

med att pedagogen låter eleven vara en del av den ordinarie verksamheten. Inkludering 

handlar om en förändring i hela skolmiljön för att anpassa sig till elevers olikheter. Viktigt är 

att lärandemiljöerna anpassas till elever och dess skolgång och insatser kan ges till läraren för 

att möta och stödja elever på ett adekvat sätt. Haug (1998) menar att inkluderande integrering 

är när elevens undervisning ska ske i en klass där barnet hör hemma. Det läggs stor vikt på att 

elevers olika skillnader accepteras och utgör skolans dagliga verksamhet. Det läggs vikt på att 

utveckla gemenskap i skolan. Haug (1998) formulerar att ”alla ska ha lika rätt till utbildning, 

att barn ska få lika villkor i skolan och att alla ska betraktas som likvärdiga, oavsett 

begåvning, anlag och intressen” (Haug 1998, s. 12).  
 

http://www.netdoktor.se/adhd/?_PageId=113399
http://www.netdoktor.se/adhd/?_PageId=113399
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Haug (1998) menar att segregerande integrering är då enskilda barn är i behov av annan hjälp 

än den som erbjuds i den vanliga undervisningen. Lösningen består av sakkunnigas värdering 

av vilket som passar eleven bäst.  På ett sådant sätt blir skolan ett ställe man lär sig och barn i 

behov av stöd blir individorienterat. Haug (1998) menar att det kan innebära att eleven 

varierar från att vara i klassen med de andra barnen till att gå iväg och få vara i mindre 

grupper utanför klassen, eller får vara i särskola, eller undervisas enskilda 

undervisningstimmar. Att segregera elever i undervisningen strider mot målet om integration 

och en skola för alla. Man pekar ut avvikelser och människor med annorlunda egenskaper. 

Dessa människor kan ses som mindre värda anser Tössebro (2004). Genom att segregera 

menar Vernersson (1998) att pedagoger utesluter och särskiljer elever från den ordinarie 

verksamheten. Pedagogen utesluter eleven ur sammanhanget. 

 

4. METOD 

4.1 En kvalitativ metod 
För att samla in empirisk data har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Patel och 

Davidsson (2003) påpekar att kvalitativa intervjuer kan bestå av intervju med frågor som gör 

att intervjupersonen kan sväva ut i svaren på vad den som intervjuare förväntar sig av den 

intervjuade. Vilket menas att intervjuarens frågor ger rum för att intervjupersonen kan svara 

med egna ord. Jag valde att använda mig av detta då jag ville veta så mycket som möjligt 

kring mitt ämne och ville därför att intervjupersonerna skulle tala fritt och obehindrat kring de 

frågor jag ställde.  Mina frågor i sig är saker som byggs upp av underliggande och sociala 

uppfattningar såsom att man har en bild av hur ADHD kommer till uttryck. Därför är det med 

fördel som jag använder mig av kvalitativa intervjuer för att ge de intervjuade utrymme för 

klargöranden och möjlighet att nå deras djupare förståelse kring frågeställningen som är 

lärarnas åsikter kring ADHD-diagnosen. Jag tar även ta reda på vad lärarna gör och tänker 

kring praktiken med elever som har ADHD- diagnos. Enligt Ekström och Larsson (2000) 

kallas det personliga intervjuer och syftet med sådana är att få insikt i de intervjuades 

erfarenheter genom en dialog. Genom personliga intervjuer fås kunskap om problemområde 

som den intervjuade kan och förväntas därför att stå för merparten av informationsutbytet. 

 

4.2 Tillvägagångssätt  
Enligt Patel och Davidson (2003) är det betydelsefullt att vara väl förbered och se till så att 

rätt frågor ställs för att täcka alla frågor som intervjuaren har. Det är också viktigt att inte ha 
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för många frågor som kan trötta ut informanten och inte heller ställa missvisande frågor. Jag 

arbetade mycket med mina forskningsfrågor och syftet var att fånga in lärarnas åsikter kring 

ADHD-diagnosen. Även ta reda på vad lärarna gör och tänker kring praktiken med elever som 

har ADHD- diagnos. Jag använde mig av en intervjumall med tydliga intervjufrågor (Bilaga 

1). Detta hade jag för att kunna formulera dem mer specifikt och personligt till informanterna. 

Ingen av informanterna hade på förhand sett intervjufrågorna, detta för att jag ville ha 

spontana svar och att de inte skulle kunna pratats fram ett gemensamt svar av lärarna innan 

intervjuerna. Patel och Davidson (2003) har såsom åsikt att det finns två olika sätt att 

registrera intervjusvaren på, antingen anteckningar eller ljudinspelning. Eftersom jag har valt 

att utföra intervjuerna personligen på plats valde jag att använda endast anteckningar, fördelar 

med att utföra intervjuer på plats och använda sig av anteckningar är att det är möjligt att se 

uttryck, och få en inblick i deras arbetsliv. Nackdelen med att använde endast anteckningar 

kan vara att jag inte vet exakt vad som sagts. Det kan uppfattas som att man kan ha hittat på 

en del av svaren för att skapa de svar man tycker låter bra.  

Vidare menar Patel och Davidson (2003) att intervjupersonens godkännande måste ges för att 

spela in intervjuerna och att närvaron av en bandspelare kan påverka svaren. Jag informerade 

alla informanter innan intervjuerna att jag skulle använda mig endast av anteckningar och att 

de hade möjlighet att vara anonyma. Jag tog kontakt med den berörda skolan och frågade om 

det var möjligt att göra en intervjustudie med 4 pedagoger som arbetade med just ADHD-

elever. Jag personligen visste vilka de intervjuade personerna var innan och tog själv kontakt 

med dessa lärare via telefon och bestämde en träff. Jag intervjuade var och en vid olika 

tillfällen under en veckas tid. Intervjuerna varade från 1 timme upp till 2 timmar. Jag satt på 

ett café med 2 stycken, 1 hemma hos intervjupersonen och en på skolan efter arbetstid. Ett 

krav från vetenskapsrådet (2011) handlar om konfidentialitet som har ett nära samband med 

frågan om offentlighet och sekretess. Alla uppgifter om personer ska behandlas konfidentiellt 

och bevaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Det ska vara praktiskt taget omöjligt för 

främmande människor att komma åt personliga uppgifter om de berörda personerna. 

Dilemmat här kan medföra att människor på offentlig plats kan ta del av vad som sägs i en 

intervju. (Vetenskapsrådet 2011). 
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 4.3 Introduktion av lärarna 

Jag har genomfört fyra intervjuer av lärare som jobbar på en och samma skola. Denna analys 

består av 4 lärare i åldrarna 34-54 år. Intervjupersonerna består av en manlig lärare och tre 

kvinnliga lärare. Alla lärare har jobbat eller jobbar med elever som har diagnosen ADHD. 

Lärarna har delat med sig av sina egna lärdomar, kunskaper och syner på elever med ADHD-

diagnosen. 

Lärare A är utbildad grundskolelärare tidigare år 1-7. Hon har arbetat på den undersökta 

skolan i 6 år. Hon har arbetat som lärare sedan 1988. Hon har vidareutbildat sig på senare år 

till speciallärare. Hon blev klar speciallärare år 2007 och har lilla gruppen som består av några 

elever som är i behov av extra stöd, såsom läs och skrivsvårigheter med olika inom olika 

ämnen. 

Lärare B är utbildad grundskolelärare år 1-7. Hon blev klar lärare hösten 2009. Hon har läst 

30 hp specialpedagogik och jobbar som speciallärare på den undersökta skolan. Hon har 

jobbat på den undersökta skolan sedan hösten 2010. 

Lärare C är utbildad högstadielärare år 4-9. Hon blev klar lärare sommaren 2010. Hon har 

jobbat på den undersökta skolan sedan hösten 2010.  

Lärare D är utbildad gymnasielärare, blev klar år 2004. Han har jobbat på den undersökta 

skolan i 6 år. Har ingen utbildning för speciallärare. 

Genom att flera av lärarna har jobbat relativt kort tid så finns det konsekvenser detta kan 

medföra i studien. Det kan vara så att lärarna inte har så mycket erfarenhet med elever som 

har ADHD. Det kan tolkas som att de intervjuade lärarna kan svara utifrån litteratur vad som 

stås om ADHD. Det positiva är att lärarna kan komma med färsk information om vad elever 

med ADHD har för konsekvenser i stora drag.  

 

4.4 Presentation av skolan 
Den undersökta skolan startades 2005. Skolan är nära belagt till naturen. Skolan är till för den 

som vill kombinera sitt idrottsintresse med en bra utbildning. Skolan anser trygghet och 

kunskap är något som är viktigt. Skolan satsar på att kombinera en bra individanpassad 

skolgång med maximala förutsättningar. Skolan har en verksamhet för elever i 6 års 

verksamhet upp till nionde klass.  
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4.5 Forskningsetik 
I en forskningsundersökning kan det uppstå flera forskningsetiska dilemman som forskaren 

måste ha hänsyn till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt utnyttjandekravet (Vetenskapsrådets (2011).  

 

Jag har varit tydlig med att informera om vilket syfte jag har med intervjun och studien. Jag 

har förklarat hur den är upplagd och kommer att framställas. Jag har också varit tydlig med att 

det är frivilligt deltagande samt att de kan avbryta studien när som helst. Se 

informationsbrevet (Bilaga II). Med detta har jag beaktat samtyckeskravet och 

informationskravet. Jag har också uppmärksammat mina intervjupersoner om att jag kommer 

avidentifiera all data som kommer att finnas. Det kommer alltså inte finnas data som gör att 

informanterna kan identifieras. Med detta uppfylls konfidentialitetskravet. Jag har också 

informerat om att all data som används kommer att utnyttjas på rätt sätt och inget kommer 

användas till annat än i undersökningen. Det kommer säkerligen talas om känslig information 

gällande elever. Jag hanterar detta genom att säga till intervjupersonerna att inga namn skall 

ges för att någon annan skall kunna identifiera någon elev.       

 

4.6 Reliabilitet och Validitet  
Validitet beskrivs som övertygande. Kvale (1997) påpekar att validitet har med ett påståendes 

trovärdighet och hållbarhet att göra. Han menar att övertygande av undersökningen blir att ha 

kontroll på svaren, ifrågasättande om texten och teoretisk tolkning av resultaten. En risk finns 

att intervjupersonerna tillrättalägger svaren, medvetet eller omedvetet. Intervjupersonerna var 

väldigt engagerade av mitt ämne. Jag anser mina svar var uppriktiga och trovärdiga. Jag anser 

att svaren inte var tillgjorda eftersom intervjupersonerna inte visste vilka frågor som skulle 

ställas. Jag skrev ned svaren eftersom den intervjuade personen svarade på frågorna. Vi 

diskuterade efter och kollade om det var något jag glömt skrivit ned.    

 

Reliabilitet menar Larssen (2009) har sin grund på noggrannheten i själva undersökningen. 

Det kan testas av forskare som gör samma undersökning. Blir det samma reslutat visar detta 

forskningens reliabilitet. Det kan vara svårt att säkerställa detta i en kvalitativ studie eftersom 

man tolkar erfarenheter. Reliabiliteten i denna undersökning bör anses god eftersom jag 

noggrant skrev ned alla anteckningar för att sedan kunna gå tillbaka och titta på svaren. 

Genom att jag skrev ner alla svaren utifrån vad intervjupersonen svarade så kunde jag sitta i 
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lugn och ro och sammanställa svaren. Om jag hade missat något eller var osäker vad 

intervjupersonen svarat så fick jag nummer till intervjupersonerna och kunde ringa vid 

oklarheter.  

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Här redovisas resultatet av intervjuer med utgångspunkt i syfte och frågeställningar för denna 

undersökning. Intervjuerna utgår ifrån lärarnas synsätt och erfarenheter av diagnosen ADHD. 

Resultatet kommer sedan att analyseras med de teoretiska sambanden som utgångsläge. 

 

5.1 Hur formulerar och tänker sig fyra verksamma lärare om diagnosen 

ADHD? 
De intervjuade lärarna hade delade uppfattningar om diagnosen. Jag redovisar en kombination 

av lärarnas erfarenheter och synpunkter av ADHD-diagnosen. 

Alla intervjupersonerna var eniga om att diagnosen är ett sätt att få en förklaring till varför 

eleven med ADHD uppför sig på ett visst sätt.  

 

Lärarna beskriver att man kan förstå sin elev bättre om en diagnos ställs. Genom att få en 

diagnos underlättar det för lärarna att ge eleven den hjälp den behöver. När en diagnos är 

ställd underlättar kontakten med föräldrarna som innebär bättre planering för elevens fortsatta 

lärande och utveckling. Bättre strategier och undervisning kan då hittas. En diagnos fungerar 

enligt många föräldrar som ett påtryckningsmedel mot skolan om att få den hjälp eleven är i 

behov av. Detta medför att skolan behöver de resurser som krävs. Detta resultat 

överensstämmer vad Brattberg (1999) skrivit om diagnostisering. 

 

Lärarna menar på att man slipper ödsla kraft på att hitta orsaken till elevens beteende om man 

får hjälp av en diagnostisering. Läraren kan istället fokusera på strategier för att få 

skolvardagen att fungera på bästa möjliga sätt. Det positiva med att ställa en diagnos är att 

eleven får reda på vad som varit fel under sin skolgång och kan då få hjälp i tid. Ställer man 

diagnosen i ett tidigt skede kan läraren planera och hitta lösningar på bättre 

undervisningsmetoder. Detta har likheter med vad Kadesjö (2008) skrivit om diagnostisering.  
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Lärarna beskriver att eleven kan känna sig annorlunda jämfört med andra elever och har då 

svårt att passa in i vanlig skolmiljö. Genom att få en diagnostisering kan eleven känna lättnad 

och bli mer avslappnad.  

Som lärare kan man stödja och skapa självförtroende hos eleven. Genom att skapa ett bättre 

självförtroende hos eleven bidrar läraren till bättre inlärningsmöjligheter. Ofta menar lärarna 

att den elev som känt sig oförstådd och annorlunda, kan genom diagnosen känna lättnad och 

förståelse till varför han agerat på det sätt han gjort. Resultatet är förenligt med det Brattberg 

(1999) skriver om diagnostisering.  

 

Lärarna beskriver att det är en fördel med de resurser skolan måste ha. Har en skola ”barn i 

behov av stöd” får skolan extra pengar och sätta in extra resurser. Genom att få en diagnos 

tidigt i skolan skapas förståelse från lärarna som då kan sätta in de resurser eleven är i behov 

av. Genom att ha tillgång till speciallärare som har den kunskap och erfarenhet som behövs 

underlättar vi lärandet för både elever och lärare. Kärfve (2000) motsäger sig lärarna och 

antyder detta som segregering som enda lösning på dessa barns beteendestörning att eleverna 

får gå undan för undervisning. Hon menar att det är omöjligt att ha en normal skoltillvaro om 

barnen förföljs upp med stödresurser eller går i särskola. Genom att barnet definieras som 

problemet av dessa beteendestörningar så läggs fokus på barnet och möjligheten till andra 

orsaker försvinner. Detta resultat motsäger sig vad Kärfve (2000) skrivit om resurser.  

 

Lärarna beskriver att barn med ADHD inte har fel på kompetensnivån eller förståelsen, utan 

kan vara väldigt begåvade. Man kan beskriva dem som personer med många lysande idéer, 

produktiva och idérika. De får snabba associationer och tankar och finner ofta självständiga 

lösningar som andra inte förmår att se. Med initiativrikedom utöver det vanliga kan de vara 

orädda, nyskapande och självständiga i ord och handling. Detta resultat överensstämmer vad 

Kärfve (2000) skrivit om kompetensnivån.  

 

Lärarna beskriver att det negativa med att ge en diagnos är etiketten en elev kan få på sig, att 

den är mindre värd och att det är permanent fel på personen. Etiketten eleven kan få kan 

kännas tung för eleven att bära. Det kan vara den tuffaste biten att smälta för en elev. En elev 

som får gå i en liten grupp i skolan kan medföra att eleven blir mobbad och retad. Det kan 

också medföra att eleven blir utanför och söker sig till andra med liknande problem. Eleven 

kan känna skam för att berätta för klassen och tappar ofta gnistan för att fortsätta 

skolstudierna. Det kan uppfattas som en sjukdomsstämpel eleven får för resten av livet. Vissa 
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elever vet inte så mycket om störningen och i och med detta kan det lätt skapas en ond cirkel 

runt eleverna i skolan. Andra skolelever kan börja behandla eleven annorlunda, på ett negativt 

sätt såsom mobbing och utanförkap. Likaså att den som ha ADHD-diagnosen förknippar sig 

som sin sjukdom. Lärarna menar att det inte är diagnosen i sig som är negativ utan det är 

okunskapen runt diagnosen som lärarna tycker är störst problem. Skulle fler lärare veta om 

dessa problem som en elev kan drabbas av kan det snabbare sättas in åtgärdsprogram i tid. 

Åtgärdsprogram ska självklart sättas in på de elever som har svårigheter i något ämne, även 

de som inte har ADHD. Resultatet passar ihop vad Brattberg (1999) skrivit om att få en 

diagnos.  

 

Lärarna beskriver att det ofta är en lättnad att få veta vad man lider av. Resultatet har likheter 

vad Brattberg (1999) skrivit om lättnad av att få en diagnos. Lärarna menar också att det 

innebär en otrolig lättnad både för föräldern också barnet att få veta vad hans beteende 

grundas på. Lärarna anser det positiva med ADHD-diagnosen är att man får ett namn på vad 

som orsakat dessa problem och kan därmed skapa ett bättre förhållningssätt till eleven. 

Lärarna är tydlig med att påstå att det är viktigt för lärare att ha kunskap om diagnosen för att 

kunna bidra med bästa möjliga stöd till den enskilda eleven. Lärarna hävdar att föräldrarnas 

oro som ofta finns kan lugnas tack vare en diagnos. Lärarna menar att det går att leva ett bra 

liv med ADHD, men förutsättningen är en riktig diagnostisering som leder till förståelse och 

rätt åtgärder. Lärarna ansåg också att diagnosen var bra för att kunna hitta rätt strategier och 

sätta in åtgärder i tid. Resultatet överensstämmer vad Gillberg (2004) skrivit om strategier.  

 

Lärarna diskuterar nedan vad de anser är bäst för en elev med ADHD, Miljö och 

medicinering. 

 

Lärare A beskriver att först och främst ska det se till att skapas en ADHD- vänlig miljö, dvs. 

en vardag med struktur och rutiner och tydliggörande pedagogik. Fungerar inte det utan att 

barnet fortfarande har svårt att fungera i vardagslivet samt skola och så vidare så kan man 

prova medicin som ytterligare en tårtbit av hjälpmedel till välfungerande. Men först och 

främst ska man försöka utan. Detta resultat stämmer överens vad Brattberg (1999) skrivit om 

struktur och rutiner. 

 

Lärarna beskriver att de flesta elever med ADHD har klarat sig bra utan medicin. Men i en del 

fall önskar man att föräldrarna ville gå med på att åtminstone prova medicin. Det är gott och 
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väl att påtala vikten av "ADHD-vänlig miljö" och "tydliggörande pedagogik", men det räcker 

inte för alla barn. Dessutom har man inte full kontroll över allt som händer i en skola. Andra 

elever måste få leva sitt liv utan att ständigt behöva ta hänsyn till en enda elev som inte klarar 

vare sig motgångar eller avbrott i rutiner. Detta resultat har likheter vad Gillberg (2004) 

skrivit om medicinering. 

 

Lärare B är beredd att anpassa arbetsmiljön som Kadesjö (2008) menar men är inte beredd att 

ta bort alla färgglada gardiner, elevarbeten på anslagstavlor, fönster mellan klassrum och 

korridorer, för att det blir alltför distraherande för barn med ADHD. Läraren går inte heller 

med på att en elev får rätten att behandla andra barn illa, bara för att han/hon råkar ha en 

diagnos. Det är bra att ge medicin till de som verkligen behöver det, för man vill att dem ska 

kunna gå i den vanliga klassen med sina kamrater.  

 

Lärare C beskriver att de flesta elever med ADHD klarar skolan bra, en del till och med 

mycket bra. Ibland får man anpassa exempelvis placeringen i klassrummet så att det ska 

fungera för ett barn med diagnos. Det finns speciallärare och ibland även elevassistenter som 

kan hjälpa till. Självklart kan lärare tänka ett varv extra när man planerar lektionerna. Det kan 

innebära att vara tydlig med vad som ska hända under veckan, dagen och lektionen. Det är 

nästintill livsviktigt för barn med vissa diagnoser. Lärare B menar att när ett barn har så 

speciella behov att det går ut över resten av klassen, önskar läraren att föräldrarna ville gå 

med på att testa andra lösningar såsom medicin. Vissa föräldrar vägrar och kan då skapa mer 

problem än nytta. Detta resultat passar ihop vad Kadesjö (2008) skrivit om struktur.  

 

Lärare C anser om det går ut över klassen och de andra eleverna blir drabbade ska medicin 

övervägas. När en elev med ADHD medicineras minskar lärarens negativa samspel med 

eleven, vilket är positivt. Resultat stämmer överens vad Gillberg (2004) skrivit om 

medicinering. 

 

Lärare D är negativ mot medicinering då hon menar att det går att klara en skolgång utan 

ADHD-medicin. Varför ska man hålla på och ge konstgjorda ämnen till barn för att dem ska 

bli lugna menar hon. Det beror helt på hur man lägger upp lektionerna, planerar och 

undervisar. Det gället att hitta olika strategier. Detta resultat är helt likt vad Kärfve (2000) 

skrivit om medicinering. 
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Lärare A motsäger sig mot lärare D. Hon menar att det finns elever som har grov ADHD att 

det inte går att klara av skolan och hemförhållanden utan medicin. För att föräldrarna ska orka 

med barnet hemma så kanske de är ett måste för att det ska fungera. Vissa familjer kanske inte 

skulle vara fungerande hemma utan medicinen, och om man då ser till att den eleven ska gå i 

skolan så tycker lärare A att det behövs. Sen finns de dem som har en låg grad av ADHD, 

dem kanske inte är i behov medicin. Lärare A överensstämmer med lärare D om att man ska 

försöka planera, strukturera och göra miljön bättre först och främst och se om detta fungerar. 

Detta resultat har likheter vad Kadesjö (2008) skrivit om medicin och struktur i vardagen.  

 

Lärare A, B och C anser att man ska medicinera elever som är i behov av det. De elever som 

är mild grad och kan klara av skolgången utan medicin är det självklart att man ska försöka 

utan först och främst. Detta resultat stämmer överens vad Gillberg (2005) skrivit om 

medicinering.  

 

Lärare A, B, C beskriver att medicinering kan vara bra att ge till de som verkligen behöver 

det. Det finns de elever som har grov ADHD att det inte ens går att klara av skolan och 

hemförhållanden utan medicin. Lärarna påpekar att om det går ut över klassen och andra 

elever blir drabbade tycker de medicin ska övervägas. Detta har likheter vad Gillberg (2004) 

skrivit om medicinering. Lärare D motsäger sig och ser negativt på medicin. Läraren menar 

att det går att klara av en skolgång utan ADHD-medicin. Det beror helt på hur man lägger upp 

lektionerna, planerar och undervisar. Det gället att hitta olika strategier. Detta stämmer 

överens med vad Kärfve (2000) skrivit om medicinering. Lärare B beskriver att de flesta 

elever med ADHD som hon undervisat inte fått medicin. Många har fungerat bra utan. I en 

del fall har man önskat att föräldrarna gick med på att åtminstone prova medicin. Det är gott 

och väl att påtala vikten av "ADHD-vänlig miljö" och "tydliggörande pedagogik", men det 

räcker inte för alla barn. Lärare A håller delvis med lärare B om att först och främst så ska det 

se till att skapas en ADHD- vänlig miljö, dvs. en vardag med struktur och rutiner och 

tydliggörande pedagogik.  

 

Lärare D menar att det har forskats för lite om miljöfaktorer. Hon menar att miljöfaktorer kan 

ha påverkan på elever med ADHD. Detta resultat är helt lik vad Kärfve (2000) skrivit om 

miljöfaktorer.  
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Lärare A, B, C beskriver det som Olsson och Olsson (2007) menar att miljön måste 

tillrättaläggas innan en diagnos ställs. Lärare A menar att medicin mot ADHD har använts i 

nästan sjuttio år och att det finns hundratals undersökningar som visar på de positiva 

effekterna av medicinering. Lärare A påpekar om det inte fungerar i vardagslivet och skola så 

kan man tycka att man kan prova medicin som ytterligare en tårtbit av hjälpmedel till 

välfungerande. Lärare A överensstämmer vad Gillberg (2004) skrivit om medicin. Lärare A, 

B och C stämmer överens vad Olsson och Olsson (2007) skrivit om miljön. 

 

Sammanfattning: 

Lärarna beskriver att man kan förstå sin elev bättre om en diagnos ställs. Genom att få en 

diagnos underlättar det för lärarna att ge eleven den hjälp den behöver. Lärarna menar på att 

man slipper ödsla kraft på att hitta orsaken till elevens beteende om man får hjälp av en 

diagnostisering. Som lärare kan man stödja och skapa självförtroende hos eleven. Genom att 

skapa ett bättre självförtroende hos eleven bidrar läraren till bättre inlärningsmöjligheter. 

Lärarna beskriver att det är en fördel med de resurser skolan måste ha. Har en skola ”barn i 

behov av stöd” får skolan extra pengar och sätta in extra resurser. Genom att få en diagnos 

tidigt i skolan skapas förståelse från lärarna som då kan sätta in de resurser eleven är i behov 

av.  

Lärarna beskriver att barn med ADHD inte har fel på kompetensnivån eller förståelsen, utan 

kan vara väldigt begåvade. Man kan beskriva dem som personer med många lysande idéer, 

produktiva och idérika. Lärarna beskriver att det negativa med att ge en diagnos är etiketten 

en elev kan få på sig, att den är mindre värd och att det är permanent fel på personen. Lärarna 

menar att det inte är diagnosen i sig som är negativ utan det är okunskapen runt diagnosen 

som lärarna tycker är störst problem. Skulle fler lärare veta om dessa problem som en elev 

kan drabbas av kan det snabbare sättas in åtgärdsprogram i tid. Det är gott och väl att påtala 

vikten av "ADHD-vänlig miljö" och "tydliggörande pedagogik".  

Lärare D är negativ mot medicinering då hon menar att det går att klara en skolgång utan 

ADHD-medicin. Varför ska man hålla på och ge konstgjorda ämnen till barn för att dem ska 

bli lugna menar hon. Läraren menar att det går att klara av en skolgång utan ADHD-medicin. 

Det beror helt på hur man lägger upp lektionerna, planerar och undervisar. Det gället att hitta 

olika strategier.  
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5.2 Vilka konsekvenser av diagnosen uppfattar de fyra intervjuade lärarna att 

diagnosen får för eleverna? 
Lärarna anser att de huvudsakliga symptom som kan märkas på ADHD-barn är bristande 

uppmärksamhet, hyperaktivitet eller en kombinerad typ då eleverna kan ha båda symptomen.  

 

Lärare A beskriver att bristande impulskontroll visar sig på många sätt. Impulsivitet kan vara 

ett typsikt symptom. Eleven låter då omedvetet sina impulser styra sitt handlande. Att avbryta 

i handling kan vara vanligt då vissa kan vara väldigt störande genom att prata väldigt mycket. 

Eleven kan vara så impulsiv att den glömmer bort konsekvenserna som kan medföra till 

exempel att någon tar illa upp eller gör illa sig i värsta fall. Lärare C anser som lärare A att 

eleven kan känna sig förvirrande då impulserna styr elevens handlande. Dem kan känna sig att 

kroppen gör saker fast hjärnan inte vill.  Lärare B anser som lärare A och C att eleven känner 

sig orolig i kroppen och har saker den ständigt måste utföra på en skoldag. Ett exempel kan 

vara att gå och vässa pennan 10 gånger på en och samma lektionstimme. Lärare D anser som 

alla lärare men vill tillägga att de får svårigheter med att lyssna i arbete och samtal. Eleven 

vill höras och synas mest och stå i centrum för allas uppmärksamhet. Eleven har svårt att 

samarbeta och att följa andras instruktioner. Lärare C tillägger att ADHD-elever ofta har svårt 

att vänta på sin tur och pratar ofta i mun när andra pratar. Detta resultat överensstämmer vad 

Beckman (2004) skrivit om impulsivitet.  

 

Lärare C menar att överaktivitet är ett vanligt problem då eleven har svårt att sitta still och 

koncentrera sig samtidigt. ADHD-elever är ständigt aktiva. Dem kan bli väldigt 

ouppmärksamma och köra sitt race. Det är svårt för elever med ADHD att hålla reda på 

böcker och veta hur skoldagen ser ut. De kan också ha svårt med klockan och tidsuppfattning. 

De kan ha svårt att uppfatta hur lång en lektion är och kan då vara interaktiv på hela lektionen. 

ADHD-elever har allmänt svårt med planeringsförmågan.  Lärare D tillägger att det kan vara 

svårt för en elev med ADHD att ha stuktur i sin vardag. I och med detta har eleven svårt att 

organisera saker och ting. Lärare A menar att ADHD eleven har svårt med strukturen varje 

dag. Det gäller för läraren att hålla koll på elevens hela dag för att det ska fungera. Lärare B 

påpekar att eleven har svårt att komma igång med uppgifter, dem tröttnar fort och avslutar 

inte påbörjade uppgifter. Eleven är allmänt oorganiserad. Lärare A tillägger att ADHD-elever 

ofta är högljudda och uppmärksamhetskrävande. Detta stämmer överens vad Kutcher (2010) 

skrivit om överaktivitet och struktur. 
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Lärare B menar att koncentrationen är ett problem då det sitter många i ett och samma 

klassrum. Vid störande ljud så har eleven tappat koncentrationen. Det kan vara något ljud 

eller någon som förflyttar sig i klassrummet. Dem kan då lätt tappa fokus och får svårt att 

göra klart uppgiften. Eleven med ADHD har också svårt med uppgifter som är för 

tidskrävande. Då händer det att eleven mister uppmärksamheten på sin uppgift och man lär 

börja om från början. Lärare C menar som lärare B att eleven har svårt att följa instruktioner 

då det är viktigt som lärare att vara extra tydlig. Lärare D håller med lärare B då eleven ofta är 

lättdistraherad på ljud. Lärare A tillägger att eleven har svårt att organisera sina uppgifter, vad 

eleven ska börja med och hur mycket den ska slutföra innan lektionens slut. Detta 

överensstämmer vad gillberg (2004) skrivit om koncentration.  

 

Lärarna ansåg att de huvudsakliga symptom som kan märkas på ADHD-barn är bristande 

uppmärksamhet, hyperaktivitet eller en kombinerad typ då eleverna kan ha både symptomen.  

 

Lärarna menar att bristande impulskontroll är en vanlig konsekvens då eleven låter omedvetet 

sina impulser styra sitt handlande som är genom att avbryta, både i handling och verbalt. 

Vissa elever kan vara väldigt störande genom att prata mycket. Eleven glömmer bort de 

konsekvenser som kan medföra till exempel att någon tar illa upp eller gör illa sig i värsta fall. 

De har svårt att samarbeta samt följa andras instruktioner. Eleven har också svårt att vänta på 

sin tur och pratar ofta i mun på andra. Detta överensstämmer vad Beckman (2004) skrivit om 

impulsivitet. 

 

Lärarna menar att överaktivitet, är en vanlig konsekvens som tyder på då eleven kan ha svårt 

att sitta still och koncentrera sig långa stunder. Eleven kan också ha svårt att hålla reda på 

böcker och veta hur skoldagen ser ut. Eleven har svårt med tidsuppfattning och hålla reda på 

vad som skall göras och de har svårt med planeringsförmågan. De har svårt att påbörja och 

avsluta uppgifter. Detta resultat överensstämmer vad Kutcher (2010) skrivit om överaktivitet. 

 

Lärarna beskriver att koncentrationen är ett problem i vardagen då många elever sitter i 

samma klassrum och lätt tappar koncentrationen. Det kan vara att en annan elev reser sig upp 

i klassrummet så tappar eleven fokus och lär börja om från början. Eleven har också svårt med 

att slutföra uppgifter och tycker det tar för lång tid. Eleven har ofta svårt att följa med i 
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instruktioner och svårt att organisera uppgifter var den ska börja och vilken ordning 

uppgifterna bör göras. Detta resultat stämmer vad Gillberg (2004) skrivit om koncentration. 

 

Sammanfattning: 

Lärarna anser att de huvudsakliga symptom som kan märkas på ADHD-barn är bristande 

uppmärksamhet, hyperaktivitet eller en kombinerad typ då eleverna kan ha båda symptomen. 

 

Impulsivitet kan vara ett typsikt symptom. Eleven låter då omedvetet sina impulser styra sitt 

handlande. Lärare A beskriver att bristande impulskontroll visar sig på många sätt. 

Impulsivitet kan vara ett typsikt symptom. Det negativa är att vissa elever kan vara väldigt 

störande genom att prata mycket. Eleven glömmer bort de konsekvenser som kan medföra till 

exempel att någon tar illa upp eller gör illa sig i värsta fall. De har svårt att samarbeta samt 

följa andras instruktioner. Eleven har också svårt att vänta på sin tur och pratar ofta i mun på 

andra. Lärare C anser som lärare A att eleven kan känna sig förvirrande då impulserna styr 

elevens handlande. Dem kan känna sig att kroppen gör saker fast hjärnan inte vill. 

Det lärarna anser som är positivt med impulsivitet är att eleven kan ha en spontan, positiv och 

kreativ sida.   

Lärarna menar också att överaktivitet, är en vanlig konsekvens som tyder på då eleven kan ha 

svårt att sitta still och koncentrera sig långa stunder. Eleven kan också ha svårt att hålla reda 

på böcker och veta hur skoldagen ser ut. Eleven har svårt med tidsuppfattning och hålla reda 

på vad som skall göras och de har svårt med planeringsförmågan. Det lärarna beskriver som 

positivt med överaktivitet är den energi och hur energisk en elev kan vara. Charm och 

livlighet kan också ses som positivt.  

Lärarna beskriver också att koncentrationen är ett problem i vardagen då många elever sitter i 

samma klassrum och lätt tappar koncentrationen. Det kan vara att en annan elev reser sig upp 

i klassrummet så tappar eleven fokus och lär börja om från början. Lärarna ser positivt att en 

elev med ADHD kan vara väldigt intelligenta, vakna och begåvade. 

 

 

5.3 Vilka insatser anser de fyra intervjuade lärarna är mest verksamma för 

elever med ADHD för att de skall få en likvärdig utbildning? 
Här får ni ta del av lärares syn på hur man kan försöka skapa ett gott arbetsklimat och 

underlätta undervisningen för elever med ADHD. 
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Det alla lärare tycker gemensamt är att skapa en vardag med struktur, rutiner och 

tydliggörande pedagogik. Detta resultat är helt lik vad Gillberg (2004) skrivit om struktur, 

rutiner och tydliggörande pedagogik. 

 

Lärare A menar på att vara lärare är en viktig del i en elevs liv. Redan där skapas erfarenheter 

och bildning. Lärarens uppgift är att vara en förebild för många elever. När den förebilden blir 

snedvriden av de elever som har ADHD genom att vara negativ kan det få läraren att se ner på 

sig egen roll som lärare. Ibland kan lärarens självförtroende sänkas om man får negativ 

respons på det man gör. Som lärare vill man kunna lära ut och ge barn och ungdomar den 

bästa skolgången som finns att tillgå. Det som lärare A fokuserar på är att stötta, hjälpa och 

plocka fram elevens bästa sidor genom positiv feedback och hjälpa eleven att hålla fokus på 

målet.  

 

Lärare B menar att det är väldigt viktigt att finnas till för eleven och vara stöttande. Som 

lärare vinner man på att lyssna på elevens tankar och försöka förstå elevens situation i 

klassrummet. Man kan tänka på att placera eleven nära läraren så eleven då får lättare att 

lyssna och förstå undervisningen. Vara extra tydlig med att skriva på tavlan hur dagen ser ut, 

vilka tider som gäller och så vidare. När läraren ska undervisa och gå igenom arbetsuppgiften 

är det bra att vara tydlig så alla förstår. 

 

Lärare C tycker att man ska ha struktur i klassrummet t.ex. inga färgglada gardiner och 

teckningar på väggarna som kan vara distraherande. Ett förslag är att man ska ha tillgång till 

extra rum att gå till om eleven själv tycker det blir för rörigt. Lärarens beteende är också 

viktigt i klassrummet då eleverna blir påverkade. Lärarens bemötande till eleverna är viktigt 

då det spelar stor roll om ADHD-eleven får samma bemötande som en elev som inte har 

ADHD.  

 

Lärare D tänker mycket på positiv feedback till eleven då det inte hjälper att bestraffa en elev. 

Genom bestraffning innebär det att ett beteende kan få konsekvenser och därmed minskar 

elevens lust till lärande. Det kan också finnas en nackdel då läraren ger eleven bestraffning, så 

kopplar eleven det till den läraren vilket kan göra relationen sämre mellan lärare och elev. När 

man ska tillrättavisa en elev vid tillsägelse är bästa sättet att ha ögonkontakt med eleven. Det 

som är viktigt är att tillsägelsen ska komma direkt efter de felaktiga beteende, eftersom barn 
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med ADHD har svårt att styra sitt beteende. Därför kan belöningssystem vara bra, t.ex. att 

göra någon utomhusaktivitet, samla poäng i sin anteckningsbok genom att göra stjärnor eller 

en glad gubbe i skolböcker. 

 

Lärare A menar att det är jag som lärare som har huvudansvaret för hur resultatet kommer bli, 

det är inte eleven. Det beror helt på hur vad jag har för inställning till problemet. 

 

Lärare B menar det är jag som lärare som påverkar deras förutsättningar till att lyckas. 

Läraren påtalar vikten av att få sina elever att lyckas och bli godkända i skolan samt att 

eleverna får goda erfarenheter för livet. 

 

Lärare C beskriver att pedagogiken och undervisningen ska anpassas till ADHD eleven, eller 

elever i allmänhet som har funktionshinder. Det som läraren tänker på är att proven ofta inte 

är anpassade för elever med funktionshinder. T.ex. att det är papper och penna som gäller vid 

provskrivningar och ofta för kort tid att slutföra uppgiften. Det läraren menar fungerar bra för 

ADHD-elever är tillgång till egna datorer. Ett annat alternativ är talböcker om eleven tycker 

det är lättare. Kalender hjälper också eleven att hålla koll på hur dagen ser ut.  

 

Lärare D menar att insatser som finns är specialundervisning, assistent och smågrupper. De 

vanligaste insatserna i undervisningen vid elever med ADHD är att anpassa klasstorleken, bra 

fysisk och psykisk miljö och ha en fungerande undervisningsmetod i klassrummet. 

 

Alla lärare A, B, C och D var eniga om att man ska: 

Ha tillgång till liten grupp om eleven är i behov av detta. ADHD-eleven samt resten av 

klassen kan tycka det känns lättande. Eleven ska få göra muntliga prov vid behov då det finns 

de ADHD- elever som har läs- och skrivsvårigheter. Eleven ska också ha tillgång till dator då 

lärarna anser att eleven får lättare att skriva då det finns rättstavningsprogram på datorn.  

Eleven behöver också tydliga instruktioner, då den kan ha lätt för att glömma bort saker samt 

svårt att förstå. Man ska inte heller särbehandla eleven då segregering kan uppstå och 

utanförskap. Man bör lyssna till elevens behov och fråga om deras åsikter och synpunkter på 

förändringar.  

Tänka på att anpassa undervisningen så att alla kan ta del av utbildningen, både praktiskt och 

teoretiskt. Läraren kan anpassa möbler, gardiner, bord, stolar, med mera vid behov för att 

eleven ska känna sig lugnare och tryggare.  
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Det borde finnas tillgång till specialundervisning, assistent och smågrupper för att eleven och 

föräldrar kan vara överens om att det skulle fungera bättre. 

Tänka på att skapa goda förutsättningar till eleven som har ADHD för att eleven ska klara sig 

igenom skolgången på bästa möjliga sätt. 

 

Lärare B menar att man ska se och uppmärksamma alla elever som lärare. Alla elever är olika 

och behöver därför olika sätt att lära sig på. Det gäller att samarbeta mellan lärare och elev, 

göra upp en plan för bästa möjliga skolgång för den enskilde eleven. Att använda samma 

pedagogik på alla elever fungerar inte i dagens skola. Vissa elever har lättare för praktiskt 

lagda ämnen än andra som har lättare för teoretiska ämnen. Man måste försöka hitta strategier 

för inlärning med en blandning av dessa inlärningssätt. 

 

Lärare D menar att miljön har stor betydelse i skolan med det fysiska, psykiska och sociala 

arbetet. Det fysiska med att eleven mår bra och kan slappna av i skolan. Att man har kompisar 

att vara med i skolan och känna att man trivs. Mår man inte bra fysiskt kan de övergå till det 

psykiska och sociala beteendet, därav mobbing och utanförskap. Den sociala biten är också 

viktig att man har bra arbetsmiljö, och att man känner sig hemma och är trygg i skolan. Bänk 

och stol kan vara bra att se över så att det passar eleven. Detta stämmer överens vad Kärfve 

(2000) skrivit om den sociala miljön. 

 

Lärare A tycker att struktur i vardagen är viktigt som. Barnet ska veta vad den har för uppgift, 

i vilken ordning och hur det ska göras. Samt vilka tider lektionerna börjar. Minnes lappar är 

en bra lösning för ADHD-elever. Man antecknar hur dagen kommer se ut och viktiga 

påminnelser. En annan synpunkt är hög ljudnivå i klassrummet, till detta finns en lösning med 

hörlurar för barn med ADHD. Detta resultat stämmer vad Juul (2005) skrivit om struktur i 

vardagen.  

 

Lärare B anser att man ska anpassa klassrumsmiljön. Är det hög ljudnivå, är klassrummet 

enkelt eller distraherande inrett, hur barnen är placerade i klassrummet mm. Det bör finnas en 

speciell plats för elever med ADHD, helst längst fram vid läraren. Det är bra då eleven inte 

behöver se någon framför sig och bli avbruten i koncertrationen. I vissa fall så kan man sätta 

ut en avskild vägg i klassrummet där eleven sitter bakom så den inte störs av de andra 

eleverna. Det är också viktigt att saker och ting har sin plats, då eleven kan bli frustrerad om 
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saker inte är på sin plats. På väggarna ska det hållas rent och med enkel inredning, t.ex. inga 

färgglada teckningar. Detta stämmer vad Kadesjö (2008) skriver om klassrumsmiljön. 

 

Lärare C menar att man ska anpassa uppgifter och prov till det barnet klarar av. Man kan prata 

med föräldrarna om rutiner för läxläsning och vilket stöd de kan ge. Inför prov och 

redovisningar kan man underlätta för barnet genom att göra instuderingsfrågor på arbetsblad, 

dela upp i steg för strukturen. Det är viktigt att barnet får tillräckligt med tid på sig inför varje 

uppgift. Det är viktigt att man har en bra dialog med föräldrarna kontinuerligt. Resultatet 

stämmer vad Juul (2005) skrivit om att anpassa uppgifter och prov i skolan. 

   

Lärarna A, B, C och D menade man ska ha tydliga arbetsuppgifter med tydliga anvisningar 

för eleven inte ska bli förvirrad eller inte förstå uppgiften. korta arbetspass bör eleven ha för 

att behålla koncentrationen uppe, och gärna pauser emellanåt. Viktigt är också återkommande 

feedback att den gör rätt och är duktig. När det gäller instruktioner ska man vara tydlig, vad 

som ska göras, hur man ska göra och när den ska vara klar. En klar struktur i vardagen för att 

inte skapa oro hos eleven är viktig då den blir trygg och kan fokusera på sina uppgifter. Korta 

arbetspass för ADHD-eleven är till fördel då koncentrationen är svår att hålla uppe längre 

perioder. 

 

Lärare B anser att det gäller att samarbeta mellan lärare och elev. Göra upp en plan för bästa 

möjliga skolgång för den enskilde eleven. Vissa elever har lättare för praktiskt lagda ämnen 

än andra som har lättare för teoretiska ämnen. Det bästa vore att försöka hitta strategier för 

inlärning med en blandning av dessa inlärningssätt. Resultatet håller med vad Juul (2005) 

skrivit om samarbete. 

 

Lärare C säger att man ska anpassa uppgifter och prov till det barnet klarar av menar att man 

ska anpassa uppgifternas omfång och längd efter elevens koncentrationsförmåga. Det 

stämmer överens vad Juul (2005) skrivit om anpassade uppgifter i skolan. 

 

Lärarna lyfter fram fasta ramar och struktur som en avgörande faktor för dessa barn. Juul 

anser att grunden i undervisningen ska vara föregripande, förberedande och vägledande. Runt 

detta ska undervisningen sedan byggas. Enligt Juul (2005) är pedagogens uppgift att se till att 

barnet har svar på sina när- var – hur frågor: 
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• Var ska jag vara? 

• Hur ska jag hitta sakerna? 

• När ska jag göra något? 

• Vem ska jag vara tillsammans med? 

• Vilket innehåll handlar det om? 

• Hur många uppgifter ska jag göra? 

• När är jag färdig? 

• Vad ska jag göra sedan? ( Juul 2005 s.21-22) 

Detta resultat överensstämmer vad Juul (2005) skrivit om fasta ramar och struktur. 

 

Enligt lärare D får utformningen av lokalerna och miljön i skolan direkta konsekvenser för 

barnens sätt att fungera. Detta stämmer vad Kadesjö (2008) skrivit. Lärare B menar att barnets 

placering underlättar samspel och ögonkontakt med läraren och innebär minsta möjliga 

störning från andra barn. Detta resultat stämmer vad Kadesjö (2007) skrivit om miljön. 

 

Lärarna menar att det är viktigt att ha fasta regler för vart saker och ting ligger. Det ska ha 

samma plats så inte eleven blir förvirrad. Detta stämmer vad Juul (2005) skrivit om fasta 

regler.  

 

Lärare A tyder på att det är viktigt att avlägsna störningsmoment, exempelvis oväsen, 

människor som kommer och går och andra oförutsedda intryck. Hörlurar eller öronproppar 

kan även vara till hjälp om barnet är överkänsligt mot ljud. Resultatet stämmer vad Juul 

(2005) skrivit om avlägsna störningsmoment i skolan. 

 

Lärare B menar att barn är mest engagerade och uppmärksammade när de arbetar med något 

praktiskt. Detta stämmer vad Kadesjö (2008) skrivit om praktiska redskap. 

 

Lärare B påpekar eftersom många barn med ADHD ofta glömmer vad som just har sagts, inte 

kan hålla kvar en instruktion i minnet och har svårt att automatisera en färdighet bör läraren 

upprepa och variera sitt budskap många gånger. Resultatet håller med vad Juul (2005) skrivit 

om koncentration. 
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Lärare C anser att en uppgift måste vara anpassad efter elevernas kunskapsnivå och 

upplevelsesfär för att de ska kunna koncentrera sig på uppgiften. För att detta ska kunna 

uppnås måste läraren ha goda kunskaper om elevens starka och svaga sidor. Resultatet 

stämmer överens vad Olsson och Olsson (2007) skrivit om anpassade uppgifter.  

 

Sammanfattning: 

Det alla lärare tycker gemensamt är att skapa en vardag med struktur, rutiner och 

tydliggörande pedagogik. Som lärare vill man kunna lära ut och ge barn och ungdomar den 

bästa skolgången som finns att tillgå. Man ska stötta, hjälpa och plocka fram elevens bästa 

sidor genom positiv feedback och hjälpa eleven att hålla fokus på målet. Det är väldigt viktigt 

att finnas till för eleven och vara stöttande. Som lärare vinner man på att lyssna på elevens 

tankar och försöka förstå elevens situation i klassrummet. Lyssnar man inte på vad eleven har 

för synpunkter kan man som lärare förlora relationen mellan elev och lärare och på såsätt 

skapa en ond cirkel 

Lärarna tycker att struktur i vardagen är viktigt. Barnet ska veta vad den har för uppgift, i 

vilken ordning och hur det ska göras. Samt vilka tider lektionerna börjar. Minnes lappar är en 

bra lösning för ADHD-elever. Man antecknar hur dagen kommer se ut och viktiga 

påminnelser. Lärare B påpekar eftersom många barn med ADHD ofta glömmer vad som just 

har sagts, inte kan hålla kvar en instruktion i minnet och har svårt att automatisera en 

färdighet bör läraren upprepa och variera sitt budskap många gånger. Har man inte struktur i 

vardagen kan det bidra till att eleven blir förvirrad och självförtroendet försvinner.  

Lärarna anser att man ska anpassa klassrumsmiljön. Är det hög ljudnivå, är klassrummet 

enkelt eller distraherande inrett, hur barnen är placerade i klassrummet mm. Lärarna menar 

också att man ska anpassa uppgifter och prov till det barnet klarar av. Man kan prata med 

föräldrarna om rutiner för läxläsning och vilket stöd de kan ge. Inför prov och redovisningar 

kan man underlätta för barnet genom att göra instuderingsfrågor på arbetsblad, dela upp i steg 

för strukturen. Lärarna menar om man inte tar hänsyn till miljön så fungerar inte 

undervisningen. För att eleven ska klara av skolgången på bästa sätt krävs det att lärarna 

engagerar sig i klasrumsmiljön annars kan det lätt skapa problem i hela klassen. 

Lärarna lyfter fram fasta ramar och struktur som en avgörande faktor för dessa barn med 

ADHD. Grunden i undervisningen ska vara föregripande, förberedande och vägledande. 

Lärarna menar att det är viktigt att ha fasta regler för vart saker och ting ligger. Har man inte 

struktur i sitt arbete och för barn med ADHD kan det lätt hamna snett och kanske senare inte 

klara av skolan. 
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6. DISKUSSION: 
Då jag har intervjuat fyra lärare med olika erfarenheter av ADHD-diagnosen, så har resultatet 

visat stor grad av likhet. Resultatet har visat sig stämma bra överens med litteraturen och det 

forskarna anser. Det som man kunde ha trott var att lärarna skulle ha lite erfarenhet beroende 

på att tre av lärarna inte hade jobbat så länge med elever med diagnosen ADHD. Det var 

endast en av lärarna som hade arbetat länge inom branschen. Jag ansåg att lärarna var väl 

pålästa om området ADHD, men sen är det svårt att veta i praktiken hur de handskas med 

elever som har diagnosen ADHD eftersom det inte var någon observationsstudie. Hade jag 

gjort det hade jag fått se om pedagogiken fungerade på det sätt som dem beskrev det. 

 

Alla lärare har tagit upp att ADHD diagnosen kan bidra till en förklaring till problemet och 

man kan då både som lärare och elev planera och strukturera upp vardagen för en elev med 

ADHD-diagnos. Jag anser att diagnosen i sig kan vara bra då eleven får ett namn på vad man 

drabbats av.  

Alla lärare tycker att specialhjälp kan behövas för att kunna hjälpas åt och ge eleven det 

specialstöd den behöver. Jag anser att specialhjälp bör finnas att tillgå för eleven om eleven 

själv vill. Det lärarna anser som negativt med en diagnos är det Brattberg (1999) menar då 

hon ser negativt med att ge en diagnos är etiketten en elev kan få på sig, att den är mindre 

värd och att det är permanent fel på personen. Jag håller med att eleven kan känna sig som sin 

sjukdom och kan medföra att eleven känner sig mindre värd. Lärarna var eniga om att det 

aldrig är ett barns vilja att få en etikett på sig och känna sig mindre värd. Men flera lärare 

menade genom att veta om diagnosen kan man fortare sätta in åtgärdsprogram i tid för att 

eleven ska klara av skolgången på bästa möjliga sätt. Jag anser att det är viktigt att sätta in 

åtgärder i tidig ålder så man på bästa sätt kan planera och strukturera upp vardagen för eleven. 

 

Lärare A, B, C menar som Gillberg (2004) att medicinering kan vara bra att ge till de som 

verkligen behöver det. Jag håller med och tillägger att det kan vara skönt både för eleven 

också föräldrarna. Det finns de elever som har grov ADHD att det inte ens går att klara av 

skolan och hemförhållanden utan medicin. De menar om det går ut över klassen och de andra 

eleverna blir drabbade tycker de medicin ska övervägas. Jag håller med om att medicin kan 

behövas om det påverkar andra elever och stör klassen. T.ex. att barn i klassen blir rädd för 
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eleven. Lärare D håller inte med och ser negativt på medicin som Kärfve (2000) anser mot 

medicin, läraren menar att det går att klara en skolgång utan ADHD-medicin. Varför ge 

konstgjorda ämnen till barn för att dem ska bli lugna. Det beror helt på hur man lägger upp 

lektionerna, planerar och undervisar. Det gället att hitta olika strategier. Jag håller med men 

kan tycka att man lär se och anpassa sig utifrån vad som är bäst för eleven. 

 

Lärarna ansåg att de huvudsakliga symptom som kan märkas på ADHD-barn är bristande 

uppmärksamhet, hyperaktivitet eller en kombinerad typ då eleverna kan ha både symptomen. 

 

Det alla lärare tycker gemensamt är att skapa en vardag med struktur, rutiner och 

tydliggörande pedagogik som Gillberg (2004) och Juul (2005) menar. Lärarna tycker att man 

ska ha struktur i klassrummet. Inga färgglada gardiner och teckningar på väggarna. En del 

tycker att man ska ha ett extra rum till eleven att gå till om eleven själv tycker det blir för 

rörigt. Alla lärare tycker att pedagogiken och undervisningen ska anpassas till ADHD eleven. 

Lärarna tänker på klasstorleken, bra fysisk och psykisk miljö och ha bra undervisningsmetod i 

klassrummet. Alla lärarna håller med Juul (2005) som lyfter fram fasta ramar och struktur 

som en avgörande faktor för dessa barn. Utifrån min erfarenhet vet jag att arbetsmiljön är 

viktig. Jag påstår att en stökig orolig miljö skapar stress, oordning och kaos. Tänk då hur det 

kan kännas för en elev som har ADHD. Att ha ordning i klassrummet och ordning och reda på 

sina lektioner anser jag har stor betydelse för att vardagen ska fungera. Det gäller alla elever 

oavsett diagnos. 

 

Alla lärare var eniga om att man bör ha tillgång till liten grupp om det finns behov för eleven. 

Eleven bör få göra muntliga prov vid behov då det finns de ADHD- elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Eleven ska också ha tillgång till dator då lärarna anser att eleven får lättare 

att skriva och det finns rättstavningsprogram på datorn. Jag håller med och tycker absolut att 

eleven bör skriva på datorn då rättstavningsprogram och hörlurar finns att tillgå. Genom detta 

kan eleven koncentrera sig bättre genom hörlurar och fokus på datorn. Lärarna menar också 

att eleven behöver tydliga instruktioner, då ADHD-eleven kan ha lätt för att glömma bort 

saker samt svårt att förstå. Man ska inte heller särbehandla eleven då segregering kan uppstå 

och utanförskap. Man ska lyssna till elevens behov då den kan ha åsikter om förändringar osv. 

Man bör tänka på att anpassa undervisningen så att alla kan ta del av utbildningen, både 

praktiskt och teoretiskt. Läraren kan vid behov anpassa möbler, gardiner, bord, stolar, med 
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mera vid behov för att eleven ska känna sig lugnare och tryggare. Jag anser att man ska utgå 

vad som är bäst för den enskilda eleven.  

 

Lärarna kom fram till att man ska anpassa klassrumsmiljön som Kadesjö (2008) anser är 

viktigt. Är det hög ljudnivå, är klassrummet enkelt eller för plottrigt, hur barnen är placerade 

med sin bänkar i klassrummet. Man kan ha en speciell plats för eleven med ADHD, helst 

längst fram vid läraren. Då behöver inte eleven se någon framför och bli avbruten i 

koncertrationen. Lärarna menade man ska ha tydliga arbetsuppgifter med tydliga anvisningar 

som Juul (2005) menar för eleven inte ska bli förvirrad eller inte förstå eller veta vad den ska 

göra. Korta arbetspass bör eleven ha för att behålla koncentrationen uppe, och gärna pauser 

emellanåt. Jag anser att man läsa detta genom kortare lektioner, eller sätta in flera pauser 

under en lektion. Det är något jag upplevt fungerar bra när jag jobbat som vikarie. Efter den 

korta pausen har eleverna fått ny energi och kan jobba mer aktivt under lektionerna.  

Viktigt är också återkommande feedback att den gör rätt och är duktig. Jag anser det är viktigt 

att arbeta för att bemöta eleverna positivt i alla lägen, det menar jag att man lyfter det positiva 

innan man tar det negativa.  

När det gäller instruktioner ska man vara tydlig, vad som ska göras, hur man ska göra och när 

den ska vara. En klar struktur i vardagen för att inte skapa oro hos eleven. Jag håller med och 

anser det är viktigt med struktur för att eleven ska klara av skolan på bästa sätt. Lärarna ansåg 

att det lätt borde finnas tillgång till specialundervisning, assistent och smågrupper för att 

eleven och föräldrar kan vara överens om att det skulle fungera bättre. Jag anser det är viktigt 

då läraren har ett stort ansvar och hålla reda på många elever. Läraren kan då samarbeta med 

andra, och på så sätt bidrar det till en bra skolgång.  

 

Genom att ha intervjuat 4 lärare med olika erfarenheter om ADHD, så har resultatet visat att 

lärare har kunskap om att arbeta med barn som har ADHD vilket håller med litteraturen. Jag 

menar att utan kunskap är det lätt för läraren att felbedöma, misshantera samt skapa andra 

problem. 

 

Alla lärarna ansåg att det var en fördel att få en diagnos då eleven får en förståelse på vad som 

känts felaktigt. Det kan skapa en förståelse av omgivningen då resurser och hjälp kan 

inskaffas. Jag menat att istället för att endast se problemen kan man istället jobba utifrån att 

lyfta fram de positiva egenskaperna, något som gäller alla oavsett diagnos eller inte 
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Lärare A, B, C ansåg att medicin kan vara ett bra hjälpmedel vid behov. Jag håller med att 

prova medicin om eleven har jobbigt hemma och inte klarar av skolan. Lärare D ansåg inte 

detta utan menade att miljöfaktorerna hade större inverkan. Jag kan delvis hålla med lärare D 

om att miljöfaktorerna har en stor inverkan, men jag anser att det ibland är omöjligt för en 

elev att klara skolgången utan medicin.  

 

Det alla lärarna tycker gemensamt är att skapa en vardag med struktur, rutiner och 

tydliggörande pedagogik som är grunden för inlärning hos elever med ADHD. Jag håller med 

och ser det som ett självklart arbetssätt i min kommande karriär som lärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. VIDARE FORSKNING  
Det som jag anser är viktigt att forska vidare inom är främst lärarnas kompetens om barn med 

ADHD.  Lärarna behöver mer kunskap för att eleverna skall få en bättre arbetsmiljö, så de på 

bästa sätt kan ta del av undervisningen som ges i skolan. Ett barn som inte får den hjälp och 

förståelse som behövs för att klara skolgången löper större risk att hamna snett i livet.  
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Ska man ha särskilda klasser eller mindre grupper för elever med ADHD? Jag är inte så säker 

på det. Det finns både för och nackdelar med att ”dela upp” eleverna. Jag tycker det positiva 

med att dela upp i smågrupper är att eleven får arbetsro och extra hjälp. Det negativa med att 

dela in i mindre grupper kan göra att eleven känslomässigt kan känna sig ”utanför”.  En skola 

med en god arbetsmiljö, där kvalitet prioriteras framför kortsiktiga besparingar anser jag 

relevanta att satsa på. 

 

Vissa går igenom en skolgång utan hjälp då ingen har förstått dem. Det är många med 

neuropsykiatriska svårigheter, som ADHD, autism eller Asberger, som i många år har kämpat 

för att få förståelse och hjälp från skola och samhället. Kampen har oftast varit förgäves och 

redan för sent. Det gäller som lärare att ha en förståelse för dessa elever. Satsa mer på att ge 

lärare fortbildningar och kurser att studera. Jag tycker verkligen ”barn i behov av stöd” ska tas 

upp på alla lärarutbildningar och ingå som obligatoriska kurser. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 
Detta är intervjuguiden med de frågor som ställdes med de intervjuade personerna. 

 

1. Ålder? 

2. Utbildning? 

http://www.netdoktor.se/adhd/?_PageId=113399
http://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html
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3. Vad jobbar du med?  

4. Vad har du jobbat med? 

5. Hur länge har du arbetat inom läraryrket? 

6. Hur länge har du arbetat på denna skola? 

7. När kom du i kontakt med ADHD första gången? 

8. Hur tänkte du då? 

9. Hur tänker du kring ADHD? 

10. Dina tankar kring ADHD - Diagnos? 

11. Dina tankar kring att ADHD kan bli stämplat som en sjukdomsetikett? 

12. Vad anser du vara positivt med diagnosen? 

13. Vad anser du negativt med diagnosen? 

14. Dina tankar kring ADHD-medicin? 

15. Vad anser du positivt med medicin? 

16. Vad anser du negativt med medicinen? 

17. Vad har diagnostisering av ADHD för betydelse för dig i ditt vardagliga arbete?  

18. Vad menar du som lärare att man kan göra för insatser för att underlätta för eleven i 

skolsituation?  

19. Har du några mer tankar kring ADHD-diagnos eller elevens skolsituation? 

20. Under du över något? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2: Informationsbrev  
 

Det här informationsbrevet tilldelades till de intervjuade personer som har medverkat i denna 

undersökning.  

 

Hallå, 
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Mitt namn är Louise Falk och är 23 år och har studerat på högskolan i Gävle sedan hösten 

2007. Jag läser nu AU3 som är min sista termin på lärarutbildningen. Jag skall nu skriva mitt 

examensarbete om lärares erfarenheter och synsätt på ADHD - elever som har diagnos.   

Jag har länge haft ett intresse av barn i behov av stöd och mest av allt ADHD. Mitt mål som 

lärare är att jobba med elever som har ADHD. Därför valde jag att specialisera mig på detta 

område. De är också värt att göra denna uppsats om ADHD-elever. När man kommer jobba 

som lärare i skolan kommer man troligtvis möta elever med olika slags diagnoser. Genom att 

vara insatt i ämnet kan det bidra till ett smidigare upplägg och arbete med eleverna.  

Frågeställningar jag kommer att ha som utgångspunkt i mitt examensarbete är nedanstående: 

 

• Hur formulerar och tycker sig fyra verksamma lärare om diagnosen ADHD? 
 

• Vilka konsekvenser av diagnosen uppfattar de fyra intervjuade lärarna att diagnosen 
får för eleverna? 

 
• Vilka insatser anser de fyra intervjuade lärarna är mest verksamma för elever med 

ADHD för att de skall få en likvärdig utbildning? 
 

Genom denna undersökning kommer du att vara anonym. Du kan avsluta din medverkan när 

som helst.  Genom att du ställer upp på denna intervju och medverkan bidrar du till att mitt 

examensarbete går att utföra. När examensarbetet är klart får du gärna ett exemplar av 

uppsatsen! Vid frågor och funderingar hör gärna av dig.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar,  

Louise Falk 

070 548 448 5 

Plu07lfk@student.hig.se  

 

Bilaga 3: Åtgärden och behandlingar  
Sammanställningar av vilka behandlingsformer vid ADHD som har effekt enligt 
socialstyrelsen (2004) 
 
Kognitiv beteendeträning.  
Under 1970-talet utvecklades behandlingsinsatser för barn med överaktivitet. De utgick från 
beteendemodifierande tekniker med belönings- och bestraffningssystem. Dessa tekniker 
utvecklades efterhand till kognitiv beteendeträning, som bygger på självinstruktionsträning. 

mailto:Plu07lfk@student.hig.se
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Avsikten är att lära barnet att själv använda instruktioner för att de ska kunna kontrollera sin 
uppmärksamhet och sina impulser i kritiska situationer. 
 
Sociala träningsformer  
Barn med ADHD har ofta stora svårigheter i sitt samspel med andra barn. Det gäller framför 
allt om barnen har lättväckt ilska och möter andra med aggressivitet. En rad sociala 
träningsmetoder har utvecklats för att öka ett barns förmåga att klara socialt samspel med 
jämnåriga. Det kan handla om hur man hur man gör för att få kamrater, introducerar sig i en 
leksituation, löser konflikter och hur man uppmärksammar andras önskningar. Metoderna har 
visats fungera i experimentella situationer. Utvärderingar då dessa program, liksom kognitiv 
beteendeträning, använts i större skala och under mer vardagliga förhållanden har dock visat 
att de har relativt liten effekt på de symtom som hänger samman med ADHD-problematiken. 
Vissa forskare menar att den begränsade framgången av dessa metoder kan förklaras med att 
dilemmat för barn med ADHD är att de inte kan använda de färdigheter de faktiskt har vid det 
tillfälle de skulle behöva dem. I den stund de får en impuls förmår de inte använda de 
språkliga överenskommelser eller regler som de lärt sig. En central behandlingsinsats blir 
utifrån detta att lära barn med ADHD att komma åt och använda de färdigheter de redan har 
vid de kritiska tidpunkterna.  
 
Psykosociala insatser  
Om psykosociala insatser ska vara framgångsrika måste de ha en strukturerad uppläggning 
och följas upp noggrant. Den i många verksamheter vanligaste uppläggningen av stödinsatser 
i form av återkommande uppföljningssamtal på mottagning utan någon specifik inriktning 
eller specifikt innehåll, har liten effekt på barnets beteende. Däremot ger det föräldrarna en 
trygghet att veta att de har någon att vända sig till med sina frågor, vilket naturligtvis är 
betydelsefullt.  
 
Psykodynamiskt inriktad behandling.  
Det finns mycket lite av systematisk utvärdering av psykodynamiskt inriktad behandling vid 
ADHD. De översikter om effektiva behandlingsformer som publicerats ger inget stöd för att 
sådana behandlingsformer positivt skulle förändra ADHD-symtomen eller inverka på 
utagerande beteendestörningar. Det kan däremot finnas motiv för psykodynamiskt inriktade 
behandlingsinsatser av andra skäl.  
 
Föräldrautbildning  
Sedan början av 1970-talet har man, framför allt i USA, utvecklat olika 
föräldrautbildningsprogram som ett viktigt inslag i hjälpen till barn med beteendeproblem. 
Programmen riktar sig främst till föräldrar med barn i åldrarna tre till tolv år med ADHD eller 
andra utagerande beteendeproblem. Programmen utgår ifrån att barn lär sig socialt beteende i 
samspel med sina föräldrar och andra vuxna i omgivningen. Både positivt och negativt 
beteende förstärks och vidmakthålls genom omgivningens reaktioner. Genom de onda cirklar 
som lätt uppstår riskerar föräldrar (och andra vuxna som t.ex. lärare) att omedvetet förstärka 
och trappa upp barnets negativa beteende. Utbildningen syftar till att lära ut metoder som 
visats kunna påverka och förändra beteenden hos barn, så kallade beteendemodifierande 
tekniker. De bygger på att den vuxne förmår att uppfatta och förstärka barnets positiva 
beteenden och hantera negativa på ett medvetet sätt. Målsättningen är också att påverka 
föräldrarnas uppfattning om och förståelse för barnet och av sig själva som föräldrar, utveckla 
kvaliteten i samspelet, förbättra familjens sätt att fungera och att skapa ett stödjande nätverk 
kring familjen. Föräldrautbildning har visats vara effektivare om den sker i grupp. Gruppen 
ger möjlighet för föräldrar att dela erfarenheter, att stötta varandra och att hitta olika möjliga 
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lösningar på gemensamt upplevda problem. Internationellt arbetar man därför alltmer med 
föräldragrupper. Programmen har också utvecklats från traditionell undervisning till att vara 
mer deltagarstyrda och problemlösningsinriktade. Modellinlärning, rollspel, hemläxor och 
videodemonstrationer är vanliga inslag. Vanligtvis innehåller programmen tio till tolv 
gruppträffar om ca två timmar varje vecka. Man har också förstått att många föräldrar behöver 
påfyllnad med återkommande träffar för att kunna upprätthålla sin förmåga och sina 
kunskaper. Föräldrautbildningsprogrammen är väl utvärderade och har visat sig effektiva, i 
varje fall på kort sikt. Man har påvisat positiva förändringar av såväl barnens symtom och 
beteende som av relationerna inom familjen. Det har däremot varit svårt att överföra 
resultaten från hemmiljön till skolan. Därför har man i nyare program också lagt in avsnitt om 
samarbete med förskola/skola och även utformat särskilda skolversioner som riktas till lärare.  
 
Medicinering med centralstimulantia  
Det finns sedan lång tid erfarenheter av behandling med läkemedel som kan om inte bota så i 
varje fall mildra svårigheterna vid ADHD. Behandlingseffekten av en lång rad läkemedel har 
prövats i vetenskapligt upplagda studier. De som visats ha bäst effekt och samtidigt har 
relativt få biverkningar är de som benämns centralstimulantia (med läkemedelsnamn som 
Ritalin, Amfetamin). De påverkar signalsubstanser (framför allt dopamin och noradrenalin) i 
hjärnan. Behandling med centralstimulantia är känd ända sedan 1937. Sedan dess har medlens 
terapeutiska effekter på ADHD dokumenterats i ett mycket stort antal studier på framför allt 
barn. Trots att allt ännu inte är känt om medicinerna, t.ex. hur effektiva de är efter många års 
behandling, finns det inga psykofarmaka till barn som undersökts lika väl som 
centralstimulantia. Centralstimulantia förbättrar koncentrationsförmågan och minskar 
överaktivitet och impulsivitet. Därigenom förbättras barnets sätt att fungera. Samvaron med 
andra underlättas och misslyckandena i vardagen blir färre. Barnet har också lättare att klara 
skolan. Dessutom tycks medicinen förbättra kognitiva funktioner som att tänka ut lösningar på 
problem. Den förbättrar också finmotoriken och minskar humörsvängningar. De positiva 
behandlingseffekterna gör att barn och ungdomar med ADHD under kritiska år av sin uppväxt 
får lättare att tillgodogöra sig hjälp och stöd från omgivningen och klara sin inlärning bättre. 
Effekten av centralstimulantia på barn med i huvudsak uppmärksamhetsproblem är mindre väl 
dokumenterad. Biverkningarna är oftast lindriga och utgörs framför allt av försämrad matlust 
och därmed dålig viktuppgång, insomningssvårigheter och ibland magont. Biverkningarna 
försvinner om medicindosen minskas eller medicineringen upphör. I sällsynta fall 
förekommer det att barnens psyke och beteende påverkas så negativt att behandlingen med 
medicin inte kan fortsätta. För cirka en femtedel av barnen med ADHD har behandlingen med 
centralstimulantia ingen positiv effekt. En nackdel med centralstimulantia har varit att 
medicinen har kort verkningstid och därför måste tas flera gånger under dagen. Nu finns det 
långtidsverkande beredningar av medicinen vilket kan underlätta medicineringen.  
(Socialstyrelsen 2004, s.35-40). 
Bilaga 4. Diagnoskriterierna i DSM-IV-TR för 
uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (AD/HD) 

DSM-kod: se nedan 
ICD-kod: se nedan 
A. Antingen (1) eller (2): 
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(1) minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till 
en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Ouppmärksamhet 
(a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 
aktiviteter 
(b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 
(c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 
(d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 
skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte 
förstår instruktionerna) 
(e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 
(f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet 
(t.ex. skolarbete eller läxor) 
(g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, 
pennor, böcker eller verktyg) 
(h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 
(i) är ofta glömsk i det dagliga livet 

(2) minst sex av följande symtom på hyperaktivitet - impulsivitet har förelegat i minst sex 
månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Hyperaktivitet 
(a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 
(b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta 
kvar på sin plats en längre stund 
(c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen 
(hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 
(d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 
(e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 
(f) pratar ofta överdrivet mycket 

Impulsivitet 
(g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 
(h) har ofta svårt att vänta på sin tur 
(i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 
B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 
förelåg före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 
områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i 
arbete eller studier. 
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E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 
utvecklingen, schizofreni eller annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med någon 
annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom 
eller personlighetsstörning). 

Koden baseras på form av störning: 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, i kombination 
Båda kriterierna A1 och A2 har varit uppfyllda under de senaste sex månaderna. 
DSM-kod: 314.01 
ICD-kod: F90.0 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen bristande uppmärksamhet 
Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A2. 
DSM-kod: 314.00 
ICD-kod: F98.8 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen hyperaktivitet-impulsivitet 
Kriterium A2 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A1. 
DSM-kod: 314.01 
ICD-kod: F90 

Svensk-engelsk översättning 
Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet 
= Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (förkortas AD/HD eller ADHD) 

(www.autismforum.se). 

 
 
 
 


	Bilaga 4. Diagnoskriterierna i DSM-IV-TR för uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (AD/HD)
	Svensk-engelsk översättning


