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Amanda Liljegräs & Catrine Eriksson (2011).  En geting kan vara lugn också – en 

fenomenografisk studie om lärares och elevers uppfattningar om diagnosen ADHD. 

Examensarbete i pedagogik. Högskolan i Gävle. Akademin för utbildning och ekonomi.   

Sammanfattning 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en relativt vanlig funktionsnedsättning 

hos elever i svenska skolor. Det är ett så kallt dolt handikapp då det inte syns på eleven att 

han/hon har ADHD. De symtom som utmärker diagnosen ADHD är bristande 

uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Den exakta orsaken till ADHD är inte 

fastställd, både arv och miljö är av betydelse. Elever med diagnosen behöver stöd och 

förståelse från omgivningen. Anpassningen av miljön är av stor betydelse för att elevernas 

handikapp inte ska skapa problem.  

Syftet med denna studie är att undersöka lärares och elevers uppfattningar om diagnosen 

ADHD. Vi vill även se hur dessa uppfattningar eventuellt påverkar undervisningen. I studien 

gjordes intervjuer, sammanlagt genomfördes sex intervjuer varav fyra var intervjuer med 

lärare och två intervjuer med elever med diagnosen ADHD. Resultaten analyserades med 

hjälp av en fenomenografisk ansats.  

Lärarnas övergripande uppfattning är att elever med ADHD är mer krävande, rörligare och 

hörs mer än elever utan ADHD. De menar även att orsaken till ADHD kan vara ärftlig eller 

att barnet påverkas under nyföddhetstiden som kan vara fallet med förtidigt födda barn. 

Lärarna anser att dessa elever behöver stöd och struktur i skolan för att fungera bra. 

 

Nyckelord; ADHD, fenomenografi,  funktionshinder, hyperaktivitet, symtom, 

uppmärksamhetsstörning. 
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1. Inledning  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) Skolverket (2011) 

poängteras det att personalen i skolorna har ett stort ansvar för att alla elever ska utvecklas 

och att utbildningen ska vara likvärdig för alla. Detta kräver rätt stöd och olika 

undervisningsformer. Lärarna ska se till att elever med behov av särskilt stöd utvecklas så att 

de når målen och utvecklas så som de andra eleverna trots att de har andra förutsättningar. 

 

För att kunna stötta eleverna krävs det att lärarna har kunskaper om elevernas svårigheter och 

förutsättningar. I lärarutbildningen idag är det inte obligatoriskt att läsa specialpedagogik 

vilket medför att det finns lärare som inte har kunskaper om hur de ska stötta elever med 

svårigheter i skolan. 

 

”Men sen när man kommer till den där gränsen när, när miljön är anpassad och sådär, då 

ska det inte vara så stor skillnad på en sådan här elev och en vanlig elev”. En lärare på en 

grundskola i Sverige om att anpassa undervisningen för elever med diagnosen ADHD. 

 

Vetskapen om vikten av att kunna stötta dessa elever har bidragit till att vi valde att undersöka 

lärares och elevers uppfattningar om Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder som på svenska kan 

översättas till uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (Kadesjö 2005). Syftet är att se 

vilka olika uppfattningar det finns bland lärare vad gäller diagnosen ADHD och elever med 

diagnosen och hur dessa uppfattningar uppfattas påverka undervisningen. 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning yrkesverksamma 

grundskolelärare har om diagnosen ADHD. Vi vill studera hur dessa uppfattningar skiljer sig 

åt och hur lärarens uppfattningar påverkar undervisningen i en klass i vilken det går en elev 

med diagnosen ADHD. För att få elevens perspektiv vill vi undersöka hur elever med ADHD 

uppfattar sin diagnos och undervisningssituation.  

 Vilken uppfattning har de intervjuade lärarna om diagnosen ADHD?  

 Vilken uppfattning har de intervjuade eleverna med ADHD om sin diagnos och på 

undervisningen i skolan? 

 Hur skiljer sig de intervjuade lärarnas syn på ADHD? 

 Vilket samband, om något, finns det mellan lärares uppfattning om ADHD och 

undervisningen inklusive klassrumsmiljön, instruktioner och struktur? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden kommer vi med hjälp av tidigare forskning klargöra problematiken hos elever 

med ADHD. Vi kommer beskriva hur ADHD kan visa sig och hur skolsituationen bör se ut 

för sådana elever.  

3.1 Diagnosen ADHD 

3.1.1 Symtom  

Det går inte att se på en person om hon har diagnosen ADHD eftersom det är ett så kallat dolt 

handikapp. Däremot visar elever med ADHD ibland tydliga skillnader i sitt beteende jämfört 

med elever som inte har diagnosen. Ungefär vart tionde skolbarn har ett dold neurologiskt 

eller neuropsykiatriskt problem. Dessa problem kräver diagnostisering och olika åtgärder 

(Gillberg 1997). 

 

Vid ADHD är bristande uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet störningens 

kardinalsymtom (Teeter 2004). Dock skriver Teeter såhär ”men det är svårigheter med att 

hämma impulser och den bristfälliga beteenderegleringen som är störningens mest 

utmärkande drag” (Teeter 2004:22). Att barn med diagnosen ADHD har problem med 

uppmärksamheten anses vara en följd av impulsiviteten och den dåliga självregleringen. 

Dessa barn kan alltså inte motstå de impulser de får även om beteendet inte är socialt 

accepterat. De avbryter ofta uppgifter som inte är färdiga eller fortsätter med sådant som inte 

accepteras (Socialstyrelsen 2004). Detta kan ge upphov till svårigheter under skoltiden och 

det är viktigt att de vuxna i barnets omgivning har kunskap och förståelse för barnets beteende 

(Teeter 2004). 

Mycket enkla och vardagliga uppgifter som att vänta, valsituationer eller förändringar kan 

ställa till det mycket för en person med koncentrationssvårigheter (Kadesjö 2005). Kadesjö 

menar ”Att vänta innebär att tid införts innan handling skall utföras. Det är inte det pågående, 

som är det viktiga, utan det kommande, viket är helt tvärtemot dessa barns natur som är helt 

inställd på nuet.” (Kadesjö 2005:53). Under tiden väntan pågår kan barnet bli oroligt, börja 

snurra på sig och göra olika saker för att dra till sig uppmärksamhet. Ett barn utan 

koncentrationssvårigheter kan själv hitta på någonting för att fördriva tiden. Omgivningen 

barnet befinner sig i väcker minnen av tidigare lekar och fantasier, vilket det för ett barn med 

koncentrationssvårigheter inte gör. Ett sådant barn börjar då störa personer i sin närhet med att 

tjata och springa omkring. ”På ett omedvetet sätt söker barnet impulser för handling.” 

(Kadesjö 2005:53). 

Barn med koncentrationssvårigheter är ofta impulsiva och oberäkneliga. Mitt uppe i en lek 

hör de någonting som verkar intressant och avbryter då det de håller på med och springer för 

att se vad det är. På vägen mot det nya upptäcker de ett föremål och slår sig ner för att 

undersöka det närmare. Barnet har då redan glömt leken de just lämnade samt ljudet de hörde 

och blir som uppslukade av detta nya föremål. Det är lätt att tro att dessa barn med 
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koncentrationssvårigheter tycker om att byta aktivitet eftersom de gör det så ofta. Dock är det 

då barnet som väljer när och till vilken aktivitet det byter. Det kan uppstå problem exempelvis 

när en vuxen kommer in och styr eftersom barnet inte är inställt på den förändringen. Dessa 

barn visar ofta motstånd mot förändringar. De är rädda för det nya och vet inte hur de ska bete 

sig i den nya aktiviteten eller vad som förväntas av dem. Skolbarn blir ofta ängsliga att de ska 

misslyckas och avslöja olika svagheter vilket är en bidragande faktor till det ibland visade 

motståndet (Kadesjö 2005). Till detta hör också att när barnet avbryter lekar och annat på 

grund av sin impulsivitet kan det vara svårt att upprätthålla fasta och nära kamratrelationer. 

Det blir lätt jobbigt att leka med någon som ständigt avbryter. Symtomen får därför en negativ 

effekt på kamratrelationerna. Koncentrationssvårigheterna frestar inte bara på 

kamratrelationerna och skolresultaten utan den sociala anpassningen blir också lidande när 

koncentrationen brister. Föräldrar och lärare blir förtvivlade när deras barn/elever inte når upp 

till målen i skolan då de inte vet orsaken till problemen. Barn med koncentrationssvårigheter 

känner sig misslyckade och tvivlar på sig själva (Teeter 2004:21).  

Varje dag består till stor del av olika val och det är oftast ingenting människor i allmänhet 

tänker på. För barn med ADHD blir dessa val jobbiga. De lever i nuet och kan inte använda 

sig av sina tidigare upplevelser i liknande situationer eller se hur valet kan ha betydelse i 

framtiden (Kadesjö 2005). 

Barn med ADHD uppvisar bristande uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Det är 

dock inte så att alla barn med ADHD visar dessa symtom på samma sätt eller i lika stor 

utsträckning. Det finns en del könsskillnader, flickor är ofta mindre aggressiva och socialare 

än pojkar med ADHD. Detta har bidragit till att pojkar i allmänhet får sin diagnos tidigare än 

flickor (Teeter 2004). Flera studier visar att 3-4 gånger så många pojkar som flickor har 

diagnosen ADHD. Detta kan bero på att det beteende som ofta utmärker ADHD visar sig 

oftare hos hos pojkar t.ex. inte kunna sitta stilla, vara orädd och ständigt vara i rörelse. Flickor 

växer upp under förväntningarna att de inte ska ha ett sådant beteende vilket kan bidra till att 

de möter ett större motstånd av omgivningen jämfört med pojkarna. På grund av detta 

motstånd hämmas flickornas utåtagerande beteende och de upplevs inte som lika störande 

som pojkarna. Flickor kan därför uttrycka sina svårigheter på ett mindre störande sätt vilket 

gör att personer i flickors omgivning inte reagerar lika stark på det. Bakom flickors olika 

problem i skolan så som inlärningssvårigheter eller kamratproblem kan det ligga andra 

störningar som man måste vara observant på (Kadesjö 2005). Zambo (2008) menar att flickor 

kan ha en form av ”inattentive” ADHD, som betyder att de inte stör i klassrummet på samma 

sätt som pojkar, de dagdrömmer, störs lätt av inre och yttre stimuli och lyssnar inte när andra 

pratar. Hon menar att de blir förbisedda av lärarana på grund av att de inte har ett störande 

beteende. Enligt Zambo visar elever med den problematiken symtom som oro, stress och 

depression. 

 I de allra flesta fall växer symtomen vid AHDH inte bort (Teeter 2004; Duvner 1994), 

däremot kan symtomen i vissa fall ändra karaktär, hyperaktiviteten kan exempelvis förändras 

till hypoaktivitet, vilket betyder att personen får en nedsatt aktivitetsnivå som kan ha en 

negativ inverkan på personens utveckling. Det är meningen att personen med ADHD ska lära 

sig hantera problemen de har med störningen med rätt hjälp, men ju äldre personen blir desto 
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högre krav och förväntningar ställs. Vid svår ADHD blir det svårt att hantera dessa nya 

problem utan hjälp från ett samhälle som accepterar att diagnosen finns (Duvner 1994; 

Axengrip & Axengrip 2003). 

Sammanfattande så är ADHD eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder ett så kallat dolt 

handikapp där kardinalsymtomen är bristande uppmärksamhet, impulsivitet och 

hyperaktivitet. Den bristande uppmärksamheten anses vara en följd av impulsiviteten och den 

dåliga självregleringen. Symtomen leder ofta till svårigheter i skolan och barnen får problem 

med att leva upp till föräldrarnas och lärarens förväntningar.  

Flickor och pojkar med ADHD beter sig olika. Flickor uttrycker sina svårigheter på ett mindre 

störande sätt. ADHD växer oftast inte bort men symtomen kan med tiden ändra karaktär. Barn 

med ADHD har svårigheter med att vänta, att välja och med förändringar.  

3.1.2 Orsaker  

Exakt vad som orsakar ADHD är fortfarande ganska oklart. Socialstyrelsen menar att både 

arv och miljö är av betydelse för uppkomsten av ADHD (Socialstyrelsen 2004). 

Förr trodde forskare att ADHD orsakades av graviditets- och förlossningskomplikationer. 

Vidare forskning visade att endast 5 procent av de undersökta barnen med diagnosen ADHD 

varit utsatta för allvarliga komplikationer i samband med förlossningen och som gett synliga 

skador på hjärnan. Bland dessa 5 procent fanns även en form av neurologisk avvikelse i form 

av lindriga CP-skador (Kadesjö 2005). Dock finns flera stora studier som har visat att många 

barn med ADHD har blivit utsatta för påfrestningar under förlossningen eller nyföddhetstiden. 

Exempel på sådana påfrestningar kan vara en infektion som mamman har burit under 

graviditeten eller att hon fått en graviditetsförgiftning. Påfrestningar under nyföddhetstiden 

kan vara att barnet är fött för tidigt eller har fått syrebrist under förlossningen. Både Kadesjö 

och Socialstyrelsen menar att det är sällan som det kan säkerställas att dessa faktorer är den 

enda orsaken till ADHD. Ett barn kan ha varit med om betydligt mer påfrestande händelser 

under nyföddhetstiden som senare inte gett några symtom på ADHD. Det går alltså inte med 

säkerhet att säga att barn som har genomgått dessa påfrestningar utvecklar ADHD (Kadesjö 

2005; Socialstyrelsen 2004). 

Forskare har identifierat att det finns brister av vissa gener i hjärnan som kan medföra att 

barnet får svårare att reglera sitt beteende. ”Generna kontrollerar de signalämnen som överför 

information mellan hjärnans celler.” (Socialstyrelsen 2004:31). Bristen av sådana 

signalämnen kan leda till rastlöshet, uppmärksamhetsproblem och impulsivitet som är typiska 

symtom vid ADHD (Socialstyrelsen 2004). När ADHD är ärftligt kan det överföras genom en 

enda avgörande gen. Risken för att ADHD går i arv från en förälder med ADHD till ett barn 

är 57 procent (Teeter 2004). 

Det är få forskningsresultat som stöder att ADHD orsakas av endast miljöfaktorer, såsom 

uppfostran, kostvanor, kultur och fattigdom. Trots att det kanske finns störningar inom 

familjen, såsom dålig uppfostran eller bristande kommunikation inom familjen är det inte 

dessa miljöfaktorer som utgör störningens grundorsaker (Teeter 2004). 
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Även om det går att konstatera att ADHD har en hög grad av ärftlighet är det orimligt att utgå 

från endast en orsak. Det går alltså inte att säga att en viss gen eller en viss miljöfaktor är 

orsaken till ADHD (Socialstyrelsen 2002). Men miljön kan förvärra symtomen och försvåra 

behandlingen (Teeter 2004). En eventuell bristande kommunikation inom familjen mellan 

föräldrarna eller barnet och föräldrarna kan leda till en försämrad skolsituation. 

3.1.3 Fördelar och nackdelar med att diagnostisera  

När föräldrarna söker hjälp för sitt barns svårigheter gör de det eftersom de inte längre klarar 

av situationen och känner att de behöver hjälp för att gå vidare. När barnen får så stora 

problem att det hindrar dem från att komma till sin rätt i skolan bör en utredning påbörjas 

(Beckman 2007). Föräldrar önskar få en klarhet i varför deras barn beter sig som det gör. Med 

en diagnos kan de lättare få förståelse för att deras barn har vissa svårigheter (Duvner 1998). 

”Diagnosen ger ett namn på barnets svårigheter och underlättar för föräldrarna att skaffa sig 

kunskap och få kontakt med andra med liknande erfarenhet.” (Socialstyrelsen 2004:25). 

Det kan medföra blandade känslor att få en diagnos såsom ADHD. När en person får veta att 

hon har diagnosen ADHD kan hon uppfatta det som negativt (Axengrip & Axengrip 2003).  

Det kan hända att de barn som blir diagnostiserade får en stämpel på sig, som säger att de 

skulle vara annorlunda. En sådan stämpel sänker lätt deras självkänsla och självbild. Men 

verkligheten är ofta att barnen redan innan kan ha fått en stämpel på sig eftersom de på grund 

av sin ADHD-problematik visar symtom som är avvikande från det som anses normalt 

(Socialstyrelsen 2004). ”Risken finns att barn och ungdomar stämplas och att de när de är 

äldre inte kan frigöra sig från stämplingen.” (Brodin, Lindstrand 2004:62). Men med en dålig 

självkänsla och självbild kan vetskapen om att det finns en diagnos å andra sidan bli till en 

positiv upplevelse för eleven eftersom det kan ge förklaringar till elevens svårigheter 

(Axengrip & Axengrip 2003). En diagnos kan även medföra att eleven riskerar att utveckla en 

syn på sig själv där eleven identifierar sig själv med diagnosen ADHD. En sådan identifiering 

kan medföra en ogynnsam identitetsutveckling (Juul 2005). En diagnos kan vara viktig att få 

eftersom det resulterar i att eleven kan få den hjälp som den har rätt till (Axengrip & Axengrip 

2003). Desto tidigare diagnosen fastställs ju bättre hjälp kan barnet få. Detta kan bidra till att 

barnet fungerar bättre socialt och i skolarbetet (Kadesjö 2002). Alla elever, med och utan 

diagnos har rätt till individanpassad undervisning. I Lgr 11 står det att 

”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.”        

                                                                         (Utbildningsdepartementet 2011:8) 

Brodin och Lindstrand (2004) menar att det är en självklarhet att elever som är i behov av 

särskilt stöd skall få den hjälpen, men de anser även att en diagnos inte ska vara avgörande för 

om hjälpen finns där eller inte. ”Om man hårdrar det kan man säga att idag gäller ”ingen 

diagnostisering – inget stöd”. ”Med diagnosen följer oftast en ”påse pengar” som gör det 

möjligt för stöd.” (Brodin, Lindstrand 2004:62). Diagnosen skulle inte bli lika 

uppmärksammad om alla elever fick den hjälp de behövde. 
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För en pedagog är det viktigare att känna igen och förstå elevens svårigheter än att veta exakt 

vilken diagnos eleven har. Även om eleven inte har en diagnos ska lärare arbeta för att 

anpassa undervisningen efter elevens behov. Samtidigt kan det bli svårt att förstå vad eleven 

är i behov av för hjälp om en diagnos inte finns. När en elev har diagnostiserats med ADHD 

kan det vara lättare att anpassa undervisningen då orsakerna till problemen är kända (Kadesjö 

2005). ”Diagnos ska skapa möjligheter inte hinder” (Axengrip & Axengrip 2002:23). 

3.1.4 Behandling  

När en diagnos som ADHD blir fastställd är det betydelsefullt att få rätt behandling. Det är 

viktigt att undersöka var problemen ligger i skolan, hemmet och inom det sociala för att veta 

hur barnets självkänsla påverkas av problemen. Insatserna ska innefatta alla de 

problemområden barnet har på grund av sin ADHD och motverka en eventuell negativ 

inverkan på barnets utveckling (Teeter 2004). 

I tidigt skede riktar sig behandlingsprogrammen mot de vuxna i barnets omgivning så som 

föräldrar och lärare. Föräldrar och lärare spelar en stor roll i barnets liv och det är då viktigt 

att de förstår vilken betydelse de har i barnets utveckling samt vilka krav och förväntningar 

som är rimliga att ställa på barnet. Behandlingen är inte till för att bota barnets impulsivitet 

eller bråkighet, den är till för att ge föräldrar, lärare och till slut barnet möjligheter att hantera 

problemen på ett bra sätt (Teeter 2004).  

Behandlingen av ADHD går inte till på samma sätt som behandlingar av andra sjukdomar så 

som exempelvis halsfluss, då du efter avslutad behandling är botad. Metoderna är till för att 

minska barnets svårigheter relaterade till diagnosen som kan visa sig i dagliga situationer så 

som i skolan och hemmet. Behandlingen finns alltså inte till för att ”bota” barnets ADHD 

(Kadesjö 2002).  

Med rätt hjälp och åtgärder kan en person med ADHD leva utan att handikappet skapar 

problem (Axengrip & Axengrip 2003). När åtgärder som anpassningar i hemmet eller i skolan 

inte räcker till för att minska problematiken med ADHD symtomen finns det 

centralstimulerande medel att tillgå. Medicinering av ADHD ska alltid kombineras med andra 

åtgärder, med andra ord går det inte att spara in resurser i skolan med att barn medicineras 

(Axengrip & Axengrip). Mediciner som Ritalina, Ritalina SR, Metamina och Amfetamin är 

de som undersökts mest, de är centralstimulerande och har visat ge goda effekter i flertalet 

studier. Huvudsymtomen vid ADHD är bristande uppmärksamhet, impulsivitet och 

hyperaktivitet. De centralstimulerande medicinerna har setts ge goda resultat när det gäller 

impulsivitet, hyperaktivitet samt att koncentrationsförmågan ökat. Sjuttio till åttio procent av 

barnen och ungdomarna som deltog i en undersökning om de centralstimulerande 

medicinernas fick en positiv effekt. Resultatet av medicinerna är bristfälliga när det gäller 

uppmärksamhetsproblem (Socialstyrelsen 2002).  
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3.2 ADHD i skolan  

3.2.1 Åtgärdsprogram 

ADHD är en livslång störning som resulterar i en rad olika problem om inte rätt hjälp sätts in. 

Det är viktigt att tänka på detta när ett åtgärdsprogram införs, eftersom ADHD sträcker sig 

över hela livet så måste åtgärderna också sträcka sig över en längre tid. Forskning om åtgärder 

som pågår under en längre tid har dröjt med sina resultat, därför finns det inte tillräckligt med 

information om effekterna av dessa, däremot finns det bevis för att problemen återkommer 

om åtgärderna tas bort (Teeter 2004).  

Åtgärdsprogram införs i skolan för att man ska kunna göra en bra och enkel uppföljning på 

elevens utveckling inom de olika problemområdena. Detta medel ska underlätta hanteringen 

av elevens problematik samt ge eleven struktur i skolan. Åtgärdsprogrammet ska formas efter 

elevens behov. Vid utformningen av åtgärdsprogrammet skrivs det in vilka mål som ska nås 

med hjälp av dessa åtgärder, vilka på skolan som tar hand om de olika uppgifterna och vem 

eller vilka det är som ansvarar för de olika delarna (Larsson-Swärd 1999) 

3.2.2 Skolmiljön 

Kadesjö (2005) anser att klassrumsmiljön har stor betydelse för elever med ADHD. Barn i 

skolan blir hela tiden matade med olika intryck från klassrummet och de andra eleverna vilket 

kan vara svårt för en elev med ADHD att hantera. Enligt Kadesjö kan möbleringen göra stor 

skillnad för dessa barn och det är bra att noga tänka över vart det är bäst att placera barnet 

med koncentrationssvårigheter och sedan försöka undvika att ändra på den möbleringen om 

det inte finns goda skäl till att göra det. Duvner menar att vissa elever med diagnosen ADHD 

fungerar bäst när de får sitta på en plats nära läraren där det inte finns så mycket synintryck 

som stör, såsom fönster, tavlor eller bilder. Andra elever med diagnosen föredrar att sitta 

längst bak i klassrummet för att inte bli störd av det som händer bakom ryggen på henne eller 

honom. Det finns också elever som behöver avskärmning eller en helt egen arbetshörna 

(Duvner 1998). I korridorer, kapprum eller andra trånga ytor där eleverna måste kunna samsas 

om utrymmet menar Kadesjö att det lättare händer att eleverna får fysisk kontakt som de 

måste ha överseende med. Barnet med koncentrationssvårigheter kan till exempel få sin krok 

med kläder en bit från de andra eleverna samt att de kan få gå någon minut tidigare för att 

undvika konflikter (Kadesjö 2005). 

När förändringar görs på pedagogiska grunder måste dessa diskuteras innan. Det som kan 

tänkas fungera bra kanske inte kommer att fungera för de elever som har svårt med 

koncentrationen menar Kadesjö (2005). När det exempelvis handlar om lektionstimmar där 

barnen själva väljer vad de ska arbeta med, där de har möjlighet att välja fritt var de ska sitta 

och vilka de ska jobba med. Valmöjligheter är bra men inte alltid och inte för alla (Kadesjö).  

Enligt Juul (2005) bör pennor, böcker, kläder och leksaker ha en särskild plats i skolan. Det 

ska vara ordning och reda vilket eleven kan behöva hjälp med och påminnas om till varje 

lektionsstart. När eleverna inte har personliga bänkar att sitta vid utan bord kan eleven med 

ADHD behöva sina saker nära till hands även om de andra eleverna har sina saker vid en 
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annan plats i klassrummet enligt Juul. Författaren menar även att det finns de som inte skulle 

klara av att låta sakerna vara om de finns alldeles i närheten och det kan då vara bättre att de 

får röra på sig och gå en sväng för att komma åt det de ska ha (Juul 2005).  

Regler om hur det är acceptabelt att röra sig och tala i klassrummet är viktiga. Kadesjö (2005) 

menar att alla regler som finns ska finnas av en anledning och den anledningen måste vara 

känd och förstådd av alla för att fungera bra. 

Skolgårdens utseende kan enligt Kadesjö (2005) inverka på hur barnen kommer att leka på 

rasterna. Han anser att barnen med koncentrationssvårigheter kan hantera rasten bättre om 

skolgården är indelad på olika sätt, där eleverna vet att det finns rum för lek på just den ytan. 

De barn som annars skulle springa omkring på en stor och öppen skolgård blir då på ett 

naturligt sätt begränsade av de olika lekytorna samt att de barn som inte kan slänga sig in i 

olika situationer och som oftast håller sig för sig själva då kan leka i mindre grupper. Kadesjö 

menar att om inte rasterna anpassas finns risken att barnets svårigheter förvärras. 

”Skolans syn på rasternas betydelse för barn måste ändras! Fungerar inte dessa och andra 

situationer utanför klassrummet för barn gör inte lektionerna det heller. Många barn behöver 

vuxenhjälp med att fylla rasterna med konstruktiva sysselsättningar.” (Kadesjö 2005:187). 

Rasterna kan vara ett problem för elever med ADHD menar Juul (Juul 2005). Under rasterna 

har eleverna ett fritt val och det finns inte någon struktur att följa. För dessa barn kan det 

behövas en planering av vad som ska ske under rasterna. Juul menar att eleven kan välja att 

vara inne under rasten för att undvika valsituationer, planering av rasterna kan då underlätta 

för dessa elever. För barn med ADHD är det viktigt att röra på sig ordentligt under rasterna 

för att dämpa de motoriska impulserna, vilket är viktigt för resten av skoldagen. 

3.2.3 Social samverkan  

Sociala beteendestörningar har en människa som upprepade gånger beter sig på ett sätt som 

inte är socialt accepterat och som ger olyckliga följder. Det kan vara exempelvis missbruk, 

strunta i skolan samt att behandla andra människor illa fysiskt eller psykiskt. Det är ett 

fullständigt normalt beteende för en treåring att trotsa föräldrarna, säga emot och att reagera 

på ett negativt sätt när det inte får som det vill. Detta accepteras inte hos ett barn i skolåldern 

och det kan innebära problem att vissa barn med koncentrationssvårigheter beter sig på det 

sättet när de börjat skolan. Det kan inverka negativt på hur andra ser på dem och hur de ser på 

sig själva (Kadesjö 2005). 

”Vissa elever stöts ut därför att de har en benägenhet att reagera med fientlighet och 

aggressivitet. Man kan förstå att de har svårt att få vänner. De beskrivs som hotande, 

oberäkneliga, krångliga och opålitliga – alltså allt annat än trevliga att umgås med.” (Ogden 

1998:19).  

Sociala problem förkommer förhållandevis ofta hos barn med diagnosen ADHD och nivån på 

deras sociala förmåga är ofta lägre än normalt (Teeter 2004). I skolmiljön kan dessa problem 

förstärkas och det kan vara så att de börjar i skolåren på grund av skolmiljön och lärare. Trots 
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vetskapen om att lärares och elevens samspel spelar roll för beteendeproblemen är det kanske 

inte lätt för en lärare att se dennes roll i problemet (Ogden 1998).  

Kamratrelationer är problematiska för de här barnen, det finns metoder som är utformade för 

att minska problem och öka deras sociala kompetens. Det ska lära dem att ta kontakt med 

andra, hantera de problem som är orsaken till de dåliga kamratrelationerna samt lära dem 

problemlösning och att hantera ilska. Dock är resultaten av metodernas effektivitet inte så 

övertygande (Teeter 2004).  

3.2.4 Undervisningen  

Alla barn är olika, likaså barn med ADHD. Därför finns det inte ett facit på hur 

undervisningen bör utformas för dessa barn (Juul 2005). Däremot finns det många 

rekommenderade arbetssätt som lärare sedan får testa sig fram till vad som passar just deras 

elev. Juul poängterar vikten av att eleven är redo för att jobba ett lektionspass. Som lärare kan 

man hjälpa eleven att hålla fokus på skoluppgifterna genom att se till att eleven har varit på 

toaletten under rasten, druckit vatten, inte är hungrig och inte fryser (Juul 2005). 

 

Elever med ADHD är ofta beroende av att i förväg veta vad som skall hända, därför kan en 

genomgång av dagen vara bra (Juul 2005). Detta menar även Duvner är viktigt, ”Genom att 

gå igenom vad som skall utföras, hur det skall göras och med vilket material, och vad som 

händer sedan, blir uppgiften överskådlig och begriplig.” (Duvner 1998:116). Ogden (1991) 

menar att om en lärare inte har planerat sin lektion kan det leda till att eleverna lätt blir oroliga 

och börjar sysselsätta sig med mindre lämpliga aktiviteter, det leder sedan till svårigheter för 

läraren att åter fånga elevernas intresse. Rutiner under skoldagen ger en trygghet för eleverna. 

För att elever med ADHD ska få struktur på vardagen kan läraren använda scheman till 

eleven. Schemat ska placeras synligt för att eleven ska ha en överblick över sitt arbete (Juul 

2005). 

 

Stormont (2008) menar att en elev med ADHD kan behöva ha klisterlappar där det står vilka 

uppgifter som ska göras. Klisterlapparna ska vara placerade på elevens bänk. Det ska vara 

uppgifter som ska göras under dagen och när uppgifterna på en lapp är klar ska lappen tas 

bort. Författaren menar även att man kan använda överstrykningspennor i olika färger för att 

visa eleven vilken prioritet det är på uppgifterna. 

 

Ogden (1991)menar att tillrättavisningar ska ske direkt till eleven och inte inför hela klassen. 

Påminnelser till eleven om att koncentrera sig under lektioner kan enligt Duvner visas genom 

ett tecken som läraren tillsammans med eleven har bestämt (Duvner 1998). Med ett tydligt 

kroppsspråk blir lärarens budskap tydligare för eleven. Dubbla budskap från läraren kan göra 

eleven förvirrad. Elever med ADHD har ofta svårt med ironi, vilket man bör undvika (Juul 

2005). 

 

Beröm är något som behöver ges till elever med ADHD, det är viktigt att peka på framsteg. 

Ord som ”inte” bör undvikas. ”Säg till barnet vad det skall göra, och inte vad det inte skall 

göra.” (Juul 2005:24). 
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Elever med ADHD lär sig oftast mer under korta pass tillsammans med en speciallärare än 

vad de lär sig under resten av skoldagen i klassrummet. Kadesjö menar att det inte är det 

ideala att placera dessa elever med speciallärare under stora delar av dagen eftersom det leder 

till isolering som kan göra eleven olycklig (Kadesjö 2005). 

 

Eleven tappar lätt koncentrationen på sina uppgifter, därför kan dessa elever behöva ett 

avbrott under lektionen. Ett sådant avbrott skulle kunna vara att eleven får gå ett ärende eller 

bara gå en vända (Asmervik, Ogden & Rygvold 2001; Kadesjö 2005). Kadesjö menar att 

avbrottet inte får göra att eleven kommer allt för långt ifrån uppgiften. ”Ju längre bort från 

uppgiften barnet kommer, desto svårare är det att återföra det till ordningen.” (Kadesjö 

2005:196) 

 

Juul menar att elever med ADHD är beroende av struktur och klara riktlinjer. Oavsett om 

eleven har hört vilka regler som gäller bryter eleven mot reglerna gång på gång. Nämns 

reglerna är det inget eleven har hört talats om. Regler för en elev med ADHD ska utformas 

tillsammans med eleven så att eleven är införstådd med dem (Juul 2005). ”Med ständiga bråk 

kring regler och gränssättning ökar risken för att barnets självkänsla sänks ytterligare genom 

alltför negativt hållna tillrättavisningar.” (Duvner 1998:115) 

4. Metod 

I studien har vi använt oss av en fenomenografisk metod. Fenomenografin syftar till hur 

någonting uppfattas vara utifrån vad det egentligen är. För att få fram dessa uppfattningar har 

vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Nedan kommer vi även beskriva informanterna och 

tydliggöra intervjutillfällena. Som avslutning i avsnittet redogörs för de etiska 

ställningstagandena samt studiens reliabilitet och validitet.  

4.1 Urval 

För att kunna utföra vår undersökning behövde vi minst två elever och två lärare till varje elev 

att intervjua. Vi valde att använda två lärare för att se om de hade olika uppfattningar om 

ADHD trots att de undervisade samma elev. Vi skickade ett mejl till åtta rektorer där vi 

informerade om vårt syfte med examensarbetet och att vi var intresserade av lärare och elever 

som kunde medverka i undersökningen. Fokus låg på att få elever med diagnosen ADHD att 

medverka eftersom vi ansåg att det kunde bli svårast att hitta elever som var villiga att 

medverka.  

Genom mejlkontakt bestämde vi sedan träff med de enda två lärarna som hörde av sig för att 

närmare förklara vårt syfte med undersökningen. Lärarna arbetar på olika skolor och en av 

lärarna hade tillsammans med en kollega och elev beslutat att de kunde medverka i 

undersökningen. Vi träffade lärarna som vi hade haft mejlkontakt med, alltså en lärare till 

varje elev. Utöver att mer ingående förklara vårt syfte och bestämma datum för 

intervjutillfället pratade vi med lärarna om hur intervjun med eleven skulle utföras. Vi delade 
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ut en fullmakt till lärarna som föräldrarna skulle underteckna för att godkänna elevens 

medverkan. 

Den andra läraren som vi hade haft kontakt med undervisade för tillfället en elev med ADHD. 

Läraren och eleven bestämde att de kunde ställa upp på en intervju. Eftersom vi var 

intresserade av att ha med två lärare som undervisade samma elev hade vi önskemålet att 

läraren kunde fråga en kollega om att medverka i intervjun, vilket kollegan gick med på.   

Vi efterfrågade att elevernas ålder helst skulle vara mellan 9-13 år. Att vi valde 9 år som 

lägsta gräns beror också på att vi ville ha så utförliga svar som möjligt och att de skulle ha ett 

någorlunda bra begrepp om sin diagnos. 

4.1.1 Presentation av informanterna  

Vi har valt att ge lärarna och eleverna namn som vi fingerat. Lärarna och eleverna som hör 

ihop börjar på samma bokstav.  

Lena är en kvinna som har arbetat i yrket i 35 år och är utbildad mellanstadielärare. Lars är en 

man som har arbetat som lärare i 9 år och är utbildad inom Svenska/SO för årskurserna 4-9. 

Han undervisar för tillfället ingen elev med diagnosen ADHD på heltid. Det är endast i idrott 

han har kontakt med en elev med diagnosen. Han har tidigare undervisat elever med ADHD i 

andra ämnen. Lina är en flicka som går i grundskolans årskurs 6. Hon undervisas av Lena och 

Lars. 

Stina är en kvinna som är utbildad lärare i Svenska/SO 1-7 samt idrott och har arbetat med 

detta sedan 1994, alltså i 17 år. Stina har läst en kurs om ADHD och även om läs – och 

skrivsvårigheter. Sten är en man som har arbetat 5 år som förskollärare och därefter utbildat 

sig till Svenska/SO lärare för årskurserna 1-7 och har arbetat som det i 13 år. Samuel är en 

pojke som går i grundskolans årskurs 5 och undervisas av Stina och Sten. 

Det skiljer ett år mellan eleverna och de är inte av samma kön vilket vi anser vara positivt för 

vår undersökning.  

Ingen av de intervjuade lärarna kunde ge ett exakt svar på hur många elever de undervisat 

med ADHD, men samtliga lärare säger att de har haft cirka 2-4 elever som varit 

diagnostiserade.  Att de inte kunde ge ett helt korrekt svar berodde dels på att vissa elever 

varit under utredning när de gick vidare till andra skolor och dels på att minnet tryter och att 

de misstänker att de haft elever med ADHD men som inte varit diagnostiserade.  

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Det är alltid det man avser att undersöka som ska avgöra vilken metod som tillämpas. 

Kvantitativa studier beskrivs ofta som mer tillförlitlig eftersom data som insamlats för studien 

är mätbar och enklare att förstå. Kvalitativa undersökningar kan istället för att samla in mätbar 

data inrikta sig på att exempelvis förstå människor handlingar eller deras sätt att reagera 

(Trost 2010) ”Något förenklat: Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur 
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vanligt så skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå 

eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie.” (Trost 2010:32). 

Det var ett självklart val för oss att använda oss av kvalitativa intervjuer då vi använder oss av 

en fenomenografisk metod. Den fenomenografiska ansatsen är en utveckling av kvalitativ 

metod som används för att beskriva människors uppfattningar om något fenomen (Larsson 

1986). 

Vår intervjumall var uppbyggd för att få fram informanternas uppfattningar om ADHD med 

inriktning på symtom, orsaker och undervisning (Larsson 1986). Vi använde oss av öppna 

frågor för att inte styra informanternas svar. Intervjun hade en låg grad av standardisering 

vilket betyder att informanterna kunde styra ordningsföljden på intervjufrågorna samt att vi 

anpassade språket beroende på om det var en lärare eller elev som intervjuades (Trost 2010). 

Genom att använda kvalitativa intervjuer med öppna frågor reflekterade svaren i högre grad 

informanternas uppfattningar om ADHD än om vi hade använt oss av fasta frågor. Vi fick 

även tillfälle att förtydliga frågor då informanterna kunde se dem ur ett annat perspektiv, 

vilket sedan bidrog till mer information. 

När vi startade vårt arbete hade vi för avsikt att intervjua elever och deras lärare samt 

observera ett antal lektioner. Vi valde att inte utföra observationerna eftersom vi ansåg att vi 

inte skulle göra lärarna rättvisa med de få observationstillfällen vi hade planerade.  

Vi genomförde aldrig någon pilotintervju då det var så några som kunde ställa upp. Vi hade 

föredragit en sådan för att få testa intervjumallen i praktiken samt för att vi själva skulle bli 

mer bekväma i rollen som intervjuare.   

4.3 Procedur  

Vi intervjuade fyra grundskolelärare och två elever med diagnosen ADHD. Det blev 

sammanlagt sex enskilda intervjuer. Frågorna var formulerade för att spegla lärarnas allmänna 

uppfattningar om ADHD.  

När vi skulle intervjua valde vi att genomföra intervjuerna på de aktuella skolorna. Detta 

eftersom det är en trygg miljö för de intervjuade. Vi valde att vara två intervjuare när vi 

intervjuade lärarna. Med två intervjuare kunde vi komplettera varandra genom att ställa 

följdfrågor som kunde ge mer information. Eleverna valde vi däremot att endast ha en 

intervjuare med eftersom det enligt Trost (2010) kan kännas som ett maktövergrepp med två 

intervjuare och vi anser att eleverna kan vara känsliga för det. 

Under intervjuerna med Stina och Sten befann vi oss i det klassrum där eleven med ADHD 

har sin undervisning. Situationen mellan lärarna och oss kändes vid båda tillfällena bekväm. 

En bidragande faktor kan vara att vi satt i de två soffor som fanns i klassrummet som gjorde 

att det blev en avslappnad stämning. Lärarna satt placerade så att de kunde se ut över 

klassrummet medan vi satt snett mittemot dem. Denna placering kan ha gjort att intervjun 

kändes mer av ett samtal och mindre av en utfrågning då vi inte satt rakt mittemot varandra.  
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Vid genomförandet av intervjun med Lena satt vi i ett konferensrum på skolan. Vid det 

tillfället satt vi rakt mittemot varandra och det var en mer tryckt stämning i rummet. Det kan 

då ha uppfattats som ett förhör och vi fick påpeka att vi inte var ute efter rätt svar utan hennes 

uppfattning om ADHD. I slutet av intervjun hade stämningen lättat och intervjun hade ett 

bättre flyt. 

Lars intervjuade vi i speciallärarens arbetsrum. I rummet fanns ett litet bord med stolar som är 

anpassade efter elever i grundskolan. Rummet var litet och gav en avslappnad stämning. Han 

verkade inte känna sig otrygg med situationen på samma sätt som Lena gjorde, trots att vi 

även med Lars satt rakt mitt emot varandra. 

Vi var noga med att tala om att det var lärarens uppfattning om ADHD vi var ute efter och att 

det inte fanns några svar som var rätt eller fel. Innan intervjuerna med eleverna läste vi boken 

Att intervjua barn med intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder (Hellner Gumpert 

& Larsson Abbad 2009). Författarna menar att det är viktigt att tala om för barnet som 

intervjuas att de ska svara jag vet inte på frågor som de inte har något svar på (Hellner 

Gumpert & Larsson Abbad 2009). Därför förklarade vi för eleverna att de skulle svara så gott 

de kunde och om de inte hade något svar på frågan skulle de tala om det. 

Intervjun med Samuel ägde rum hemma hos en av oss intervjuare, eftersom det inte gick att 

lösa på något annat sätt, alternativet var att avstå helt från intervjun. Det var planerat att 

intervjun skulle ske på elevens skola men i sista stund valde eleven att dra sig ur. Samuel ville 

inte bli intervjuad i skolan och därför bestämdes det att eleven i sällskap av en förälder blev 

intervjuad hemma hos en av oss intervjuare. Samuel var lite nervös och osäker. Han var 

kortfattad i sina svar och det gav en känsla av att han ville bli klar med intervjun så fort som 

möjligt. Miljön under intervjun var inte att fördra då det fanns störande moment. 

Intervjun med Lina ägde rum på elevens skola i ett konferensrum. Vi satt bredvid varandra 

vilket bidrog till att rummet inte kändes lika stort då mellanrummet mellan oss gav oss 

känslan av att rummet var mindre. Stämningen var god och Lina var engagerad i intervjun. 

Hon kände sig tillräckligt trygg i situationen för att kunna genomföra intervjun utan stöd av 

någon anhörig.  

Intervjuerna spelades in med röstinspelning på en mobiltelefon eftersom den 

fenomenografiska metoden kräver att materialet bandas. Mobiltelefonen var inställd på 

flygplansläge för att eventuella samtal inte skulle störa under intervjun. Genom att spela in 

intervjun kunde vi fokusera mer på den intervjuade istället för att sitta och anteckna.  

4.4 Fenomenografi 

Skillnaden mellan fenomenografin och andra forskningsansatser är att det inom 

fenomenografin handlar om att finna hur någonting uppfattas och inte hur det är (Larsson 

1986). Huvudsyftet är att beskriva hur ett fenomen uppfattas av människor. Meningen med 

fenomenografi är att undersöka hur någon annan uppfattar en företeelse eller en aspekt, vilket 

skiljer fenomenografin från fenomenologin. I fenomenologin är det forskaren som beskriver 

hur han/hon uppfattar, upplever eller tolkar ett fenomen (Starrin & Svensson 1994). 
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”Fenomenografi som metodansats är utvecklad för att analysera data från enskilda individer, 

för det mesta insamlade genom halvstrukturerade intervjuer. Det är en metodansats som är väl 

lämpad för att beskriva och analysera människors tankar om olika fenomen i omvärlden.” 

(Dahlgren & Johansson 2009:122) 

Det finns två perspektiv inom forskning, första ordningen som beskriver vad något är samt 

andra ordningen som beskriver människans uppfattning (Stensmo 2002). Larsson beskriver 

skillnaden mellan första och andra ordningen på ett tydligt sätt då han beskriver hur en 

paranoid person uppfattar verkligheten. Att den paranoida personen uppfattar människor i sin 

närhet som fientliga är en sanning sett från andra ordningens perspektiv men sett från första 

ordningens perspektiv är det falskt (Larsson 1986).  

Det finns olika steg att följa i den fenomenografiska forskningsansatsen. Vi har i denna 

undersökning inspirerats av den arbetsgång som Starrin och Svensson har beskrivit i boken 

Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994).  

 Avgränsning av en företeelse i omvärlden  

 Urskiljning av aspekter av företeelser 

 Intervju om företeelsen  

 Utskrivning av intervjun 

 Identifiering av uppfattningar av företeelsen genom analys av utsagor  

 Redovisning i beskrivningskategorier  

 Samordning av beskrivningskategorier i ett gemensamt utfallsrum 

                                                                                                     (Starrin & Svensson 1994:122) 

Till analysen och tolkningen av intervjuerna har vi använt oss av fyra olika faser som beskrivs 

nedan.  

Fas 1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 

I fas ett börjar analysen av de transkriberade intervjuerna. Läsningen av intervjuerna är oftast 

ostrukturerade och upprepade men det är inte antalet upprepningar som avgör resultatet. 

Intervjuerna ska läsas med en öppenhet för att det så småningom ska framträda kvalitativa 

skillnader i hur informanterna behandlar det objekt som varit i fokus (Starrin & Svensson 

1994). 

Efter att vi transkriberat intervjuerna, vilket betyder att vi skrivit ut dem ordagrant, allting 

skrevs ned, felsägningar, mumlanden och pauser. Det var tidskrävande men nödvändigt för 

resultatet. Efter transkriberingen läste vi intervjuerna om och om igen för att finna skillnader. 

Samtidigt som vi läste skrev vi upp och strök under det vi tyckte var relevant.  

Fas 2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna 

Fas två innebär att söka efter likheter och skillnader i informanternas utsagor. Genom att ställa 

utsagorna mot varandra framträder skillnaderna och likheterna tydligare. Materialet ska 

analyseras med ett inifrån- och utifrån-perspektiv. Utifrån-perspektivet representeras av 
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intervjuarens reflektioner om materialets helhet. Inifrån-perspektivet representerar innebörden 

i enskilda utsagor. Pendlingen mellan dessa perspektiv ska ge mönster och beskrivningar som 

prövas mot utsagorna. Intervjuerna ska läsas tills en någorlunda stabil bild av helheten och 

dess delar framträder (Starrin & Svensson 1994). 

Det vi strukit under och skrivit ned på separata papper till varje intervju använde vi för att leta 

efter skillnader och likheter i intervjuerna. Under arbetets gång diskuterade vi de mönster och 

beskrivningar vi fick fram för att tillsammans kontrollera om vi tolkat materialet riktigt. 

Eftersom vi är två som skriver detta arbete kunde vi föra en diskussion om materialets helhet 

och om innebörden i de enskilda utsagorna.  

Fas 3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier  

I fas tre ska informanternas utsagor kategoriseras i beskrivningskategorier. 

Beskrivningskategorierna bildas av det som är intressant i materialet i förhållande till det 

undersökta.  Kategorierna ska helst inte överlappa varandra och de ska skilja sig från varandra 

på ett kvalitativt sätt (Starrin & Svensson 1994). ”Med en kvalitativ skillnad menas en 

skillnad till art, t.ex. is är kvalitativt skilt från vatten, trots att det är samma kemiska 

sammansättning.” (Larsson 1986:20) 

De beskrivningskategorier vi fick fram av materialet var Symtom, Orsaker och 

Undervisningen. Vi hade som avsikt att få fram uppfattningar om dessa kategorier under 

intervjun. Informanternas svar bildade sedan underrubriker till dessa kategorier som vi valde 

att använda oss av i resultatet och diskussionen.  

Fas 4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 

Det är utfallsrummet som utgör huvudresultatet i en fenomenografisk undersökning. 

Utfallsrummet fungerar som grund för att göra en systematisk analys om hur uppfattningarna 

förhåller sig till varandra (Starrin & Svensson 1994). Det är i utfallsrummet likheterna och 

skillnaderna tydliggörs vävs samman.  

4.5 Etiska hänsynstaganden  

Vetenskapsrådets etiska principer innefattar fyra krav, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Under vår undersökning har vi 

uppfyllt dessa krav. 

 

Informationskravet handlar om att informanterna ska bli upplysta om att deras deltagande är 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst. Innan 

intervjuerna med lärarna och eleverna informerade vi om syftet med undersökningen. 

Muntligt talade vi om att deras medverkan var frivillig och tog även upp att de kunde dra sig 

ur undersökningen. Enligt samtyckeskravet ska tillstånd från föräldrar till barn under 15 år 

inhämtas. Till de elever vi intervjuade delade vi därför ut en fullmakt där föräldrarnas 

underskrift krävdes (se bilaga 3). I fullmakten skrev vi syftet med intervjun, att medverkandet 

för barnet var frivillig och att de när som helst kunde dra sig ur. Vi skrev med våra och vår 
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handledares kontaktuppgifter i fullmakten till föräldrarna så att de lätt skulle kunna kontakta 

oss vid eventuella frågor. Om någon av deltagarna väljer att avbryta sin medverkan ska det 

inte medföra negativa konsekvenser för dem. När det gäller konfidentialitetskravet 

informerade vi om att deras personuppgifter och arbetsplats inte kommer att avslöjas. Det ska 

inte gå att utläsa vilka personer vi intervjuat eller vilka skolor vi besökt. Vi kommer inte att 

använda några uppgifter från detta arbete för något annat syfte än vår undersökning. 

 

Inför intervjun med eleverna förhörde vi oss med elevernas lärare om hur medvetna och 

öppna de är om sin diagnos. Eftersom vi inte träffade eleverna innan respektive 

intervjutillfälle ville vi få ett grepp om hur vi kunde förhålla oss till dem och deras diagnos 

under intervjun.  

4.6 Reliabilitet Validitet  

Inom kvalitativ metod är det svårt att tala om reliabilitet och validitet på samma sätt som inom 

kvantitativ metod. Reliabilitet handlar om att data som insamlas och den procedur som 

används är stabila. Upprepade och säkra mätningar hör till kvantitativ metod och går inte att 

överföra till kvalitativ metod (Hjerm & Lindgren 2010).  

Validitet handlar om att ett speciellt instrument mäter det som det avser att mäta. Validitet har 

senare tagit lite andra former, inom kvalitativ forskning kan det nu handla om ärligheten, 

omfattningen och djupet i dess data (Cohen, Manion &Morrison 2007). Att beskriva hur 

frågor och följdfrågor blivit ställda under intervjun kan leda till att läsaren kan avgöra 

trovärdigheten i materialet (Trost 2010).  

I fenomenografin handlar det om att beskrivningskategorierna beskriver informanternas 

uppfattningar på ett riktigt sätt. Genom citat kan forskaren försöka tydliggöra valet av 

beskrivningskategorierna för läsaren. En fenomenografisk studie är reliabel om det för någon 

utomstående går att känna igen beskrivningskategorierna utifrån datamaterialet (Starrin & 

Svensson 1994). Vi anser att vår forskning är reliabel då vi har använt oss av citat i resultatet 

som väl beskriver informanternas uppfattningar och tydliggör våra val av 

beskrivningskategorier. 

5. Resultat 

I resultatet kommer vi redovisa de sex intervjuerna vi genomfört i vår undersökning. 

Resultatet är uppdelat i kategorier med underrubriker. Dessa finns till för att beskriva 

innehållet av kategorierna. Under intervjuerna relaterade lärarna mycket till sina nuvarande 

elever med diagnosen ADHD. 

5.1 Symtom 

Under beskrivningskategorierna Myror i brallan och Skillnader mellan flickor och pojkar 

redovisas informanternas uppfattningar om ADHD vad gäller symtom.  



17 
 

5.1.1 Myror i brallan 

Samtliga lärare uppfattar det som att elever med ADHD är rörligare, hörs mer och kräver mer 

än andra elever. Eleverna uppfattas som rastlösa och att de inte kan sitta still lika länge som 

de övriga eleverna och måste då få utlopp för sin rastlöshet på något sätt. Lars anser att det 

finns två olika typer av elever med ADHD, antingen är de hyperaktiva eller passiva. De 

passiva ger sken av att arbeta genom att de inte räcker upp handen eller visar på något annat 

sätt att de inte förstår uppgiften, vilket framkommer i följande citat.  

och ibland kan man bli förvånad då om det är en elev som är, vad ska man säga, är lite passiv då 

och sitter och är lite drömmande och sådär då. Men va sjutton den där tycker man ju har jobbat, 

den har ju suttit lugnt men den har ju inte fått någonting gjort, de har inte förstått, och inte räckt 

upp handen heller eller visat heller. Det är ju mycket enklare med de som är, ja, hyperaktiva om 

man säger så då, för de syns ju direkt. (Lars) 

Alla fyra lärare nämner att elever med ADHD har problem med koncentrationen och 

uppmärksamheten. De fokuserar på någonting annat än det de ska göra eller så tappar de 

koncentrationen helt och som Stina säger, ”börja gå runt här och vandra omkring”. Lena 

uppfattar dessa elever som känsliga för olika intryck så som ljud och synintryck och Stina 

anser att de lätt blir distraherade av annat som händer runtomkring dem, ett exempel är när 

hon hade en elev som kunde höra en traktor komma på långt avstånd. I citatet nedan förklarar 

Lena hur en elev med ADHD kan bli distraherad av olika saker och försvinna in i en egen 

värld. 

Jag kan hålla på och gå igenom någonting och så ska de skriva eller de ska hänga med på något 

vis och sen helt plötsligt då skriker hon till, ”Ja men jag vet inte, jag hänge, jag hänger inte med, 

vad gör du nu då?” […] då har hon suttit långt, någon annanstans i tankarna med något helt 

annat. (Lena) 

Vad som framkommer i citatet ovan tydliggörs av Lars som menar att 

koncentrationssvårigheterna kan synas tydligare i skolmiljön än i hemmet.  

Men oftast uppkommer de här problemen i skolmiljöer då, hemma kanske man inte märker så 

jättemycket, men det är ju helt andra påfrestningar för ett barn med ADHD i en skolmiljö för där 

har de ju massvis med intryck, du har hålla koll på kompisarna och vad som händer och sker 

runtomkring en och kravsituationer och sådär. Du måste göra saker och, som kräver mycket 

koncentration och då, faller ofta de här barnen, ja, platt då. (Lars) 

Stina anser att skolmiljön inte alls är en bra miljö för barn med den här problematiken.  

men det dåliga är ju när vi ska spärra in dem i ett klassrum, att sätta dem i ett klassrum och 

tillsammans med så många andra barn de är, då är det jobbigt för dem. Och vi kräver att de ska 

ha ordning på sina saker för att de är runt många andra, det är inte rätt miljö för dem, men det är 

så, de ska gå i skolan och de ska in i klassrummet. (Stina)  

Tre av lärarna nämner att dessa barn kan få så kallade raseriutbrott, de blir utåtagerande och 

kan behöva avledas genom att förflyttas från situationen, en lärare nämner att det kan vara 

nödvändigt att ryta i för att nå fram till dem. Stina säger att man ibland kan behöva hålla i en 

utåtagerande elev när den får ett utbrott för att den inte ska skada någon annan. Hon anser att 
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det är jobbigt att eleverna ska behöva genomgå sådana situationer på grund av deras ADHD. 

Lena menar också att utbrotten är negativa för eleven. 

för de kan ju få raseriutbrott speciellt om de inte medicinerar så är det och ehm då är de ju inte 

snälla vare sig mot kompisar eller mot oss vuxna och då kan de ju säga både det ena och det 

andra. (Lena) 

Några av lärarna anser att elever med ADHD har svårt att motstå att handla direkt efter sina 

impulser. De tänker inte efter innan utan de agerar direkt och det kan ibland ställa till med 

problem. Det är lättare att som vuxen ha överseende med detta än vad det är för elevens 

klasskamrater. Dock säger lärarna att det är provocerande och att de måste bortse från sina 

egna känslor.  

Man kan få höra att man är världens odugligaste, att man ska byta skola, mycket bättre på en 

annan skola, ehm man är knäppast i hela världen […] jag skulle vilja skjuta sig i huvudet. 

Sådana saker kan man få höra men sekunden efter eller minuterna efter så är man världens bästa 

istället och sådär. (Sten) 

De pratar gärna rätt ut, det tar ett tag innan de lär sig att räcka upp handen. (Stina) 

Lärarna har uppfattningen att symtom som att de är hyperaktiva, att de har svårt med 

koncentrationen och impulserna kan påverka deras kamratrelationer. När de säger saker utan 

att tänka sig för, eller puffar till en kompis som står lite för nära istället för att berätta det med 

ord. Flera av lärarna har den uppfattningen att elever med ADHD har svårt att se sin egen roll 

i olika situationer. En lärare talar om att en elev med ADHD störs när personer runt omkring 

gör olika ljud men att när det är eleven med ADHD som får en tillsägelse för att den låter så 

har den svårt att förstå varför den blev tillsagd. Två lärare talar om vilken betydelse regler har 

för dessa elever, de bestämmer gärna vilka regler som ska gälla vid en lek. Finns det regler så 

är det väldigt viktigt att de följs ”precis på millimetern” (Stina), annars kan de bli arga. Ibland 

ser de inte själva att de inte följer reglerna så som de vill att andra ska följa dem. Sten ger 

också ett exempel på att de har svårt att följa regler.  

det här gäller mig eller det här gäller inte mig men det gäller er andra. Han har svårt att se 

liksom att, att jag kan spela fult jag men jag är jättekänslig själv för att få en smäll, då är det, då 

är det frispark på engång eller så ”ja men du gjorde ju”, nja då vet man ingenting det gjorde jag 

inte alls då, de har lite dålig kroppskännedom sådär. (Sten) 

Kamratrelationerna kan vara svåra för barn med ADHD eftersom de är intensiva och 

impulsiva. Lars menar att det bli jobbigt för kamraterna när de är hyperaktiva, det blir väldigt 

intensivt. De byter kamrater ofta eftersom de inte orkar med dem efter ett tag. Flera lärare 

nämner att utbrotten och impulsiviteten gör att de sårar kamrater utan att mena det.  

just det här att man, man gör det man tänker, det jag tänker det gör jag liksom eh och det är både 

i handling och i ord då liksom. Så det kan komma rätt mycket grodor utan att det behöver betyda 

så mycket. (Sten) 

de är ju inte så snälla mot andra till exempel ibland när de får sina raseriutbrott. (Lena) 
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Lina nämner att hon har flera kamrater under intervjun. Lina går i samma klass som sin bästa 

kompis men menar att hon umgås med nästan alla i klassen. Även utanför skolan umgås 

eleven med sina kamrater. De flesta av kamraterna vet att hon har diagnosen ADHD men 

anser att det inte spelar någon roll om de vet eller inte. 

Stina talar om att elever med ADHD har dålig kroppskännedom, de ger kompisen en smäll 

när de står för nära, de vet inte hur hårt de tar i. När det bara är lek från deras sida så är det 

inte meningen att de ska ta i så hårt men det blir lätt hårdare än vad de menat.  

Stina och Sten tycker att elevens dagsform spelar en stor roll. Alla lärare har den 

uppfattningen att medicinen hjälper elever med diagnosen ADHD med kamratrelationerna. 

Hyperaktiviteten och impulsiviteten blir inte lika tydlig och det gör att de klarar av sociala 

situationer som de annars har problem med bättre. 

Lina har svårt att minnas hur hon var innan hon fick medicin men har uppfattningen att hon 

var lite bråkig och vild.  

Jag kanske var lite, ja bråkig eller något eller ja kanske lite, vild eller något, nej jag vet inte men 

nu är jag som alla andra. (Lina) 

 Det kan vara väldigt jobbigt vissa dagar för att sedan bli bättre i några veckor. Stina talar om 

att eleverna med ADHD testar gränser. 

Och då kan det vara jättejobbigt så då kan de bara fräsa och spotta och bara ryka om dem. Men 

sen när de har testat den dagen så kan de vara hur goa som helst i två veckors tid, tre veckor, och 

sen ska de testa igen. De testar alltid var man står, det kan vara jobbigt, det kan vara väldigt 

jobbigt ibland. (Stina) 

Samtliga lärare talar om att alla elever med ADHD inte är likadana, de har olika problematik. 

Lärarna skiljer sig lite i hur de anser att elever med ADHD sköter sina saker. Stina och Sten 

talar om att det är väldigt stökigt omkring dem, de vet inte var de har sina ytterkläder, pennor 

försvinner och grejerna i klassrummet ligger utspridda. Lena anser att elever med ADHD 

gärna har koll på sina saker och är noga med att det ska vara snyggt och prydligt.  

Stina har uppfattningen att dessa barn inte alltid är rörliga och rastlösa utan att de också kan 

vara väldigt hjälpsamma, effektiva och lugna. Stina anser dock att det inte riktigt finns något 

mellanläge, de är nästan alltid det ena eller det andra. Detta förtydligas i citatet nedan.  

Fast väldigt smarta tycker jag , de är otroligt klipska och kan räkna ut saker och ting och, liksom 

i huvudet sådär. Mm, de är väldigt kloka små individer ofta de som har ADHD. (Stina) 

Även eleverna talar om detta, de kan vara stojiga och lite vilda ibland. De pratar också om 

sina känslor, att de kan bli sura men går inte in så djupt på det. Lina berättar att hon är bra på 

att visa sina känslor exempelvis när det inte går som hon vill. Hon säger även att ibland är 

man pigg och ibland är man trött, men tycker att hon orkar mer. 

att man inte är så himla trött och man inte orkar springa så himla långt för då är det inte kul om 

alla andra klarar det och så klarar man det inte själv. Det är bra att jag kan klara av att springa. 

(Lina). 
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Samuel talar inte om känslorna på samma sätt som Lina men han tycker att han är modig, 

”man är liksom, vågar säga åt, såhär lärare och sådant oavsett.” (Samuel). Samuel säger också 

att det är viktigt att tänka på att när man har ADHD så vill man gärna bestämma mycket, men 

att det inte alltid går.  

5.1.2 Skillnader mellan flickor och pojkar 

Att det är skillnad mellan flickor och pojkar är det två lärare som talar om. De anser att pojkar 

oftast är mer utåtagerande än flickor som istället är inåtvända. Lena säger att pojkar ”låter 

mycket och ställer till saker” (Lena). I citatet nedan förtydligas Stinas uppfattning om 

skillnaderna i beteendet.   

Det hade varit spännande att träffa på en tjej också, fast de är ju annorlunda. De har ju röran 

inuti istället, jag har säkert stött på jättemånga utan att veta om det. (Stina) 

Stina och Lena talar om olikheterna mellan flickor och pojkar. Även eleverna skiljer sig i hur 

de beskriver sig själva. Lina påpekar flera gånger att hon är som alla andra. 

Alla kan ju inte allting för vi är ju i skolan för att lära oss, så då, andra frågar ju också efter tal 

och sådant. (Lina) 

Jag är väl lika bra som alla är bra på sina olika sätt. (Lina) 

Samuel beskriver inte sig själv som att vara som alla andra, men han uttrycker att det är bra att 

han vet om sin diagnos eftersom att han då vet att han är sig själv och känner sig trygg med 

det.  

Sammanfattning av symtom 

En allmän uppfattning av lärarna är att elever med ADHD har problem med 

uppmärksamheten och koncentrationen.  De hörs och låter mer än elever utan ADHD och då 

framförallt pojkarna, två lärare anser att flickor är mer inåtvända. Lars menar att det finns två 

olika typer av ADHD, en som visar sig utåt i form av hyperaktivitet och en som är mer passiv. 

Elevernas symtom visar sig tydligare i skolmiljön enligt några lärare. De är styrda av impulser 

och kan ha svårt med fasta kamratrelationer. Elever med ADHD kan få utbrott som gör att de 

skadar andra psykiskt och fysiskt och kan behöva hållas fast under utbrottet. Ingen elev med 

ADHD är den andra lik.  

Eleverna anser att man kan vara vild och stojig om man har ADHD. De är bra på att visa 

känslor. Samuel talar om att vara modig och våga säga ifrån. Det finns en vilja om att 

bestämma som man måste lära sig att behärska. Eleverna skiljer sig i sättet på hur de ser på 

sig själva.  

5.2 Orsaker 

Här redovisas lärarnas uppfattningar om eventuella orsaker till ADHD. 
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5.2.1 Arv 

Sten talar endast om ärftlighet som orsak och berättar att föräldrar till barn med ADHD ofta 

känner igen sig i hur deras barn beter sig, att de kan identifiera sig med sitt barn.  

Det går kanske inte i varje led men det det, oftast är det någon av föräldrarna som känner igen 

sig i det, att det är ärftligt. (Sten) 

Två andra lärare menar att det finns en viss ärftlighet vid ADHD. 

och sen att det är väldigt ärftligt också, ADHD. Det är nästan 80 % ärftlighet. (Lars) 

Dels tror jag att det är lite arv, det tror jag absolut på. (Stina) 

Lena uppfattar det som att det är brist på ämnet dopamin hos de som har ADHD. Deras brist 

på dopamin kan jämföras med en person som har diabetes. Hos personer med diabetes fattas 

ämnet insulin medan det hos personer med ADHD fattas dopamin. 

5.2.2 Nyföddhetstiden 

ADHD kan orsakas av att barnen är för tidigt födda menar några av lärarna. En lärare talar 

även om att kvinnan under en graviditet kan påverka sitt barn. Om kvinnan använder nikotin 

och dricker alkohol kan det påverka barnet att få ADHD.  

Viktigt det här med hur mamman sköter sig under graviditeten i form av nikotin och vad man 

äter och sådana saker som kan påverka barnet i magen som gör att man kan få en ADHD. 

(Lars) 

Sammanfattning av Orsaker 

Lärarna skiljer sig lite i deras uppfattningar om varför ett barn har ADHD. De flesta lärarna 

talar om ärftlighet. Två lärare tror även att spädbarnet i tidigt skede kan påverkas och bidrar 

till att barnet får ADHD. En lärare talar om bristen av dopamin.  

5.3 Diagnosen 

Det har blivit mycket vanligare med diagnosen ADHD nu än vad det var förut enligt lärarna. 

En lärare säger att elever aldrig diagnostiserades med ADHD förr. Eleverna betraktades bara 

som extra busiga.  

man sa att man hade stökiga barn som man inte fick någon diagnos på (Sten) 

för det första, förr så fanns det ju massor med barn som hade det här […] och vi visste ju inte ens 

att det existerade (Lars)  

när jag började jobba så fick man inte diagnosen så lätt. Då dröjde det jättelång tid, och vi har 

några stycken som jag vet senare har fått diagnos (Stina) 
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Samtliga lärare uppfattar att det är positivt att elever med ADHD får sin diagnos tidigt. Det är 

lätt att elever med diagnosen ADHD kommer in i en negativ cirkel när det gäller beteende. 

Med en tidig diagnos är det lättare att bryta ett negativt beteende. 

ju längre de är i negativa cirkeln […] ju svårare är det ju att komma ur (Stina)   

Stina och Lars menar att lärare lättare kan få en förståelse för eleven om eleven har en 

diagnos.   

Man har nog lättare att få förståelse från andra också tror jag, och särskilt lärare, att få 

förståelsen därifrån, ja men du har ADHD, okej då vet vi (Stina) 

Några lärare säger att en diagnos gör att eleven och lärare får orsakerna till problemen och att 

eleven då får en förståelse för sitt eget beteende. Sten uppfattar även att eleven blir tryggare 

av att lärarna vet om att de har diagnosen. Stens elev Samuel tycker att det är viktigt att veta 

om sin diagnos och uttrycker det bra med sina egna ord.  

För då liksom vet man det, och man känner sig tryggare. Och då vet man att man är sig själv 

(Samuel) 

Ett par av lärarna anser att det är lättare att få extra stöd när en elev har fått diagnosen ADHD.  

Jag tycker nog att det är ganska bra jag, att man vet, så att man faktiskt kan anpassa utifrån det, 

tycker jag (Lars)  

Lina anser också att diagnosen är bra att få eftersom det är lättare att få mer hjälp i skolan. Det 

kan även vara en sorg att få diagnosen. Det kan kännas orättvist att få diagnosen eftersom man 

vill vara precis som alla andra. Sten uppfattar att eleven kan bli ledsen och deprimerad av att 

få diagnosen, men att eleven efter ett tag återhämtar sig. Därför menar läraren att det kan vara 

bra att få diagnosen så tidigt som möjligt.  

Det blir i alla fall när det är på papper, då är det liksom att diagnosen är där och alla vet om det 

och det, eleverna har en rättighet lite på ett mer annat uttryckt sätt, tycker jag. Fast man ska ju 

liksom anpassa all undervisning utifrån barnens behov oavsett vad man har för någonting, men 

jag tycker ändå att när det står på papper så är det mer tyngd bakom det liksom. (Lars) 

Sammanfattning av Diagnosen 

Lärarna uppfattar det som att det blir allt vanligare att elever får diagnosen ADHD. De är 

överens om att det är bra om eleverna får diagnosen tidigt. Två lärare menar att de får en 

bättre förståelse för elevens beteende när diagnosen finns där.  Eleven och läraren får då reda 

på orsaken till de problem som finns. Två lärare anser att det är lättare att få stöd och 

hjälpmedel till elever som är diagnostiserade.  Sten och Samuel menar att det finns en 

trygghet med att få diagnosen. Lars uppfattar det som att diagnosen kan följas av en sorg men 

att eleverna återhämtar sig. 
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5.4 Undervisningen 

Här presenteras informanternas exempel på hur man kan anpassa för elever med ADHD i 

skolan. Detta kommer att beskrivas i tre kategorier, Miljön, Upplägg och Hjälpmedel.  

Ja för mig så är det ju en nedsättning kan man säga, ett handikapp som gör att man kan behöva 

ett extra stöd, i skolan och sådär. Ja, precis som med glasögon och någonting sådant då. Att man 

vill ha lite tillrättalagt i form av miljön kan det vara, runt omkring en som måste anpassas, kan 

vara medicin och sådant som de måste ha för att fungera.  (Lars) 

5.4.1 Miljön 

Samtliga lärare talar på ett eller annat sätt om att elever med ADHD är känsliga för olika 

intryck. Miljön betyder mycket för dessa elever och det är viktigt att den anpassas så att de 

kan arbeta så bra som möjligt. Innan man som lärare kan läsa av elevens beteende och därefter 

anpassa efter elevens behov, krävs det mycket jobb menar Lars. Han uppfattar att det tar tid 

för elever och lärare att förstå varandra. 

Men sen när man kommer till den där gränsen när, när miljön är anpassad och sådär, då ska det 

inte vara så stor skillnad på en sådan här elev och en vanlig elev. (Lars) 

Lena talar om att färgerna i klassrummet inte ska vara för starka, lugna färger skapar lugn hos 

eleven. Det är bra att hålla rent i klassrummet och inte ha så mycket saker framme. Lars anser 

att hyllor ska vara välstädade, de ska inte vara överfyllda med böcker. 

Enligt Lena är inte korridoren lika viktig eftersom eleven spenderar en så liten del av sin dag 

där. Det är viktigare att lägga fokus på klassrummet och försöka få resten av eleverna att hålla 

ordning på sina platser också för att skapa en lugnare miljö. Stina och Sten håller inte riktigt 

med, de anser att det är viktigt att anpassa för elever med ADHD även i korridorer. De menar 

att trånga utrymmen är som upplagda för att skapa problem för eleven. En större plats att 

hänga ytterkläder på minskar problemen för eleven då det är mindre risk att den elevens 

”grejer” hamnar på någon annans plats. Det är oftast inte så välstädat på en plats där en elev 

med ADHD ska hänga sina kläder. Stina menar att det kan få vara stökigt i kapprummet och 

att det inte är någon idé att tjata på eleven om att det är stökigt, eftersom en elev med ADHD 

har viktigare saker att lägga fokus på i skolan.  

Två av lärarna nämner att möbleringen i klassrummet har betydelse. Stina säger att det inte 

finns en speciell plats eller ett speciellt sätt en elev med ADHD ska sitta på. Det kan vara bra 

att testa sig fram eftersom vissa vill sitta långt fram och andra längre bak i klassen. Stina 

nämner att det kan vara bra att de sitter lite avskärmat. Sten uppfattar det också som att eleven 

fungerar bra när den får sitta lite avskilt eller avskärmat, dock tycker Sten att det är bra att ha 

eleven med ADHD nära sig själv för att skapa bra kontakt med eleven och se till att den 

hänger med under undervisningen. Det ska finnas mycket utrymme för eleven där den sitter 

enligt Sten. Samtliga lärare säger att klassrummet ska vara välstädat med rena ytor. Det är 

därför viktigt att försöka se till att alla elever hjälper till med att hålla ordning.  
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ja men kanske inte ha så mycket saker runt omkring. Saker de tycker att det är, det är ju ofta 

sådant som bli rörigt för dem i huvudet, de har ju rörigt ändå i huvudet, så kanske de behöver 

ganska avskalad miljö, tror jag på i alla fall. (Stina) 

Lars anser att det är bättre att lägga tid på att anpassa efter eleven än att låta det vara. Utan 

anpassning av miljön blir elevens beteende en belastning som tar upp mycket av de andra 

elevernas tid i onödan.  

Skolgården behöver inte anpassas enligt lärarna. Stina anser att elever med ADHD fungerar 

bättre i naturen och utomhus vare sig det gäller rast eller undervisning och tycker skolgården 

är väldigt bra och behöver inte ändras. Sten säger att skolgården där han jobbar är stor och bra 

med omväxlande miljö, asfalt, gräs, grus och nära till skog. Han tycker att dessa elever arbetar 

bra ute i naturen och att det då är bra att ha nära till skogen. Han tror inte att det är bra med en 

helt asfalterad skolgård. Lena säger ingenting speciellt om att anpassa skolgården men tycker 

att det inte är lika tydligt att eleven har ADHD på rasten eftersom de då får röra på sig och får 

utlopp för sin rastlöshet.  

5.4.2 Undervisningens struktur  

Stina har upplevt att elever med ADHD har svårt att läsa av kroppsspråk och uttryck. Som 

lärare måste man vara extra tydlig med dessa.  

 

En del måste man liksom lära att, ja men, man är glad. Ja men titta jag är glad nu, ser du det? 

Titta på mitt ansikte, hur ser jag ut nu? (Stina) 

 

Samtliga lärare är eniga om att en elev med ADHD behöver ha struktur med klara riktlinjer 

och tydlighet i undervisningen. De behöver veta precis vad de ska göra och det kan vara bra 

att fråga eleven en extra gång om han/hon har förstått uppgiften. Elever med ADHD vill ha 

kontroll och behöver veta saker i förväg vilket gör att de behöver struktur på skoldagen menar 

Lars. 

 

att man försöker att vara väldigt tydlig med saker och ting så att de vet hur det är och vad som 

händer (Lena) 

 

om man visar tydligt så hänger de med väldigt bra tycker jag (Lars) 

 

Lars menar att man bör vara extra tydlig vid genomgångar för dessa elever, gärna använda sig 

av kroppsspråk istället för att bara prata. Genomgångar av idrottslektioner är lätta att vara 

tydlig på eftersom läraren kan visa med kroppen vad som ska göras. Något som Lars tycker är 

bra under dessa genomgångar är att man kan använda eleven med ADHD som en pusselbit 

under genomgången. Han tycker att det är svårare att anpassa vid teoretiska ämnen eftersom 

det kan bli problem med att förenkla svåra ord. 

 

Samtliga lärare uppfattar att det kan vara bra att gå igenom dagen med eleverna och skriva 

upp planeringen på tavlan. Sten menar att det bästa för eleven är att ha ett eget litet schema 

framför sig, gärna med bilder som symboliserar ämnet. Lena anser att när eleven kommer upp 
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i högre klasser är eleven inte i lika stort behov av att ha ett schema uppskrivet utan att det 

räcker med en muntlig genomgång vid skoldagens start. Lars menar att det blir en 

kvalitetsförbättring för hela gruppen när eleven med ADHD är i behov av att skoldagen 

struktureras upp bättre. 

 

Får man det verkligen bra anpassat så kan det vara hjälp för många tror jag (Lars) 

  

Och det kan vara bra för dem andra också, strukturerar du upp tillvaron så blir det struktur för 

alla barnen […] så det kan ju vara något som gynnar alla, att man är övertydlig (Stina) 

 

Stina uppfattar att man måste vara övertydlig till elever med ADHD. De har svårt att klara det 

fria arbetet där eleverna kan få möjligheten att på egen hand forska om någonting. Hon menar 

att det blir alldeles för vitt och brett för dessa elever och att de behöver hjälp med hur de ska 

utföra ett arbete.  

 

Lina upplever det som positivt att klassen ibland blir uppdelad i två grupper, en grupp där det 

ska vara tyst och en där de kan få lyssna på musik och prata lite medan de jobbar. Då får man 

möjlighet att välja själv, antingen sitter man där det är tyst och får arbeta i lugn och ro eller så 

kan man sitta där det är lite pratigt och då kan man få fråga kompisarna om hjälp. 

 

Sten uppfattar att elever med ADHD har ett behov av att veta vad som ska hända i förväg. Om 

klassen ska ut på utflykt behöver dessa elever förberedas genom att man berättar att klassen 

ska cykla till en plats och vad som kommer att hända på platsen de besöker. Som lärare gäller 

det att ligga steget före för att förhindra problem.  

 

Två av lärarna nämner att elever med ADHD behöver korta arbetspass. En av lärarna säger att 

efter 15-20 minuter kan eleven behöva en kortare rast för att sedan kunna återgå till 

uppgifterna. 

 

Sen det dåliga är när man kanske måste stå, kanske och berätta saker och ting, och den eleven 

inte riktigt orkar, inte orkar hänga med, inte orkar lyssna fem minuter och så pratar jag i tio som 

man kanske måste göra ibland, kanske måste prata i 20 (Stina) 

 

Om elever med ADHD får ett utbrott kan man behöva leda ut dem ur klassrummet eftersom 

de ibland inte blir så snäll mot andra, menar Lena. Sten håller med om att det finns situationer 

där eleven behöver gå ut ur klassrummet för att lugna ner sig. Det negativa med att låta eleven 

gå ut ur klassrummet är att man som lärare måste ha koll på vad eleven gör i korridoren. 

 

Lena anser att när eleverna får utbrott måste man försöka hålla sitt eget humör under kontroll. 

Om eleven gör saker mot andra elever kan det ibland krävas att man ryter i åt eleven för att 

stoppa det menar hon. Samuel anser att en lärare inte ska behöva bli arg. 

 

De ska liksom inte vara så arg på en om man gör fel […] tänka på att inte ryta till, till typ mig, 

om man kan prata utan att räcka upp handen, så ska man säga åt: Tyst. (Samuel)  
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När en elev med diagnosen ADHD har en dålig dag blir klassen väldigt påverkad av elevens 

humör. Det är lätt att komma i vägen för eleven om han/hon är på dåligt humör. Stina 

beskriver detta på ett bra sätt. 

 

Brukar jämföra det med att släppa in en geting i klassrummet, vad händer då? Jo det surrar, och 

det är precis samma sak. Är getingen igång då är det jobbigt, en geting kan vara lugn också, och 

då är det lugnt (Stina) 

 

Enligt Stina behöver elever med ADHD avgränsning och regler för att fungera bra i skolan. 

Stina anser att en elev med ADHD ska sitta på sin egen plats och att den eleven ibland kan få 

bjuda in en kompis till sin plats om det fungerar. Eleverna testar ofta lärarens gränser och då 

gäller det att stå fast vid de bestämda reglerna och inte backa för något.  

 

Och så testar de ju gränserna. Det är samma regler idag igen, räck upp handen, du vet vad som 

gäller (Stina) 

 

Lars tycker att regler ute på raster är viktiga för att eleverna ska veta var de får vara och inte 

får vara. Det viktigaste är att all personal är enig om vilka regler det är som gäller på 

skolgården eftersom elever med ADHD kan vara extra känsliga när det är otydligt. 

 

Stina menar även att man som lärare aldrig ska blunda för dåliga saker som dessa elever gör. 

Det gäller att ta tag i problemen direkt för att rätta upp dem.  

 

lär dem redskap, verktyg för hur de ska handskas med vissa situationer, de kan inte det (Stina) 

 

Sten säger att eftersom de har svårt med att hålla ordning på sakerna får man som lärare vara 

beredd på att tillhandahålla pennor och sådant som lätt kommer bort. Som lärare får man 

försöka att inte bråka om ordningen för mycket utan vara beredd på att hjälpa till. Om eleven 

får en läxa menar Sten att det är nödvändigt att följa med eleven till väskan för att se till att 

läxan verkligen kommer hem. 

 

Två av lärarna anser att beröm har stor betydelse för elever med ADHD. En lärare säger att 

dessa elever får höra väldigt mycket negativt och att de därför ska överösas med beröm så fort 

de gör någonting bra. 

  

Om det så bara är att den kan gå genom, gå ut ur klassrummet fint, om det är så att den är 

jätterörlig, bra du lyssnade på vad jag sa, härligt, bra jobbat (Stina) 

 

En annan lärare menar att det är beroende på hur mycket beröm man som lärare ger eleven 

som avgör hur eleven uppfattas i klassen. Det är därför viktigt att man hela tiden betonar deras 

positiva sidor. 
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5.4.3 Hjälpmedel   

Sten har tidigare använt sig av ett belöningssystem för att öka motivationen i skolan. Eleven 

med ADHD fick då exempelvis stjärnor för allting som hade gått bra under dagen. Om eleven 

arbetat bra eller att allting hade gått bra med kompisarna så fick den ett antal stjärnor. I 

veckans slut räknades stjärnorna och han meddelade föräldrarna resultaten och om allt gått bra 

fick eleven belöningen hemma under helgen. Sten poängterar då att föräldrakontakten är 

väldigt viktigt, om arbetet i skolan ska fungera måste eleven ha ett bra stöd hemifrån också. 

Det är mycket som sker i skolan som föräldrarna måste få vetskap om.  

Man får ju mejla och ringa ganska ofta för man, man, eh händer det någonting idag så, så bör 

föräldern veta det redan på eftermiddagen för att man, man kan prata om det hemma och så, och 

jag tror det är viktigt och för, för eleven också för att, att det, att det inte är någon värld här i 

skolan och sen har man en annan värld hemma utan så det liksom hör ihop lite. (Sten) 

Stina och Sten berättar att de har motiverat elever med ADHD genom att göra pauser under 

lektionerna. Eleven får arbeta för en belöning och ser därför en mening med att göra det. 

Belöningen kan vara att få lyssna på lite musik under några minuter, läsa några sidor i en bra 

bok eller gå och dricka vatten. Lena har ibland använt sig av speciallärare när en elev haft 

svårt med någonting. Eleven har då fått chansen att sitta själv eller tillsammans med några 

klasskamrater. Det har varit främst på grund av att eleven får tillgång till en lugnare miljö och 

kan arbeta bättre än i fullklass.  

Lärarna har påpekat att elever med ADHD kan ha problem med att hålla reda på sina saker. 

Sten har därför sett till att elever med ADHD fått en dubbel uppsättning böcker i vissa ämnen. 

Han menar att det är lätt hänt att matteboken ligger kvar i slutet av dagen trots att den skulle 

med hem eller att den bli kvar hemma när den skulle tillbaka. Det är smidigare att ha en bok 

hemma och en i skolan och att sedan mejla föräldrarna läxan. Ännu en gång är då 

föräldrakontakten viktig.  

Två lärare talar om att dator är ett bra hjälpmedel när det gäller de här eleverna. Stina menar 

att det krävs mindre koncentration att skriva på datorn men att det är samma arbete som bli 

utfört. Därför är det ett bra redskap för dem.  

Sammanfattning av Undervisningen 

Samtliga lärare anser att det är viktigt att anpassa miljön, det ska vara rena och fina ytor i 

klassrummet. Lena menar att lugna färger är bra för elever med ADHD. Möbleringen är 

viktigt enligt två lärare, det ska finnas mycket utrymme där eleven sitter, det är inte bara 

viktigt i klassrummet utan även i trånga utrymmen så som korridorer. Ingen av lärarna anser 

att skolgården behöver anpassas. 

En lärare menar att det är viktigt att lära känna eleven innan det går att anpassa efter elevens 

behov. Lärarna anser att skoldagen ska vara strukturerad, det ska finnas klara riktlinjer och det 

är viktigt att vara tydlig. De menar att det är bra att skriva upp dagsplaneringen på tavlan eller 

ett eget schema med bilder för varje ämne som Sten nämner. Inte lika viktigt med planeringen 
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på tavlan när eleverna bli äldre enligt Lena. Stina och Sten har den uppfattningen att om 

eleven med ADHD har en bra dag så blir det en bra dag för hela klassen och tvärtom. Lars 

anser att det blir ett kvalitetslyft för hela klassen när man anpassar för eleven med ADHD. 

Om det uppstår problem så är det viktigt att ta tag i dem på en gång enligt Stina som även 

poängterar att det är viktigt med beröm för elever med ADHD. Hon menar att de får höra så 

mycket negativt att det är viktigt ge dem beröm vid alla tillfällen där det är möjligt. 

Lina anser att det är bra när klassen delas för att vissa vill lyssna på t.ex. musik och andra vill 

ha det tyst. Då kan var och en få välja var de arbetar bäst. 

Ett par lärare anser att ett belöningssystem kan vara ett bra hjälpmedel för att öka 

motivationen hos elever med ADHD. Det kan vara bra att dela upp lektionen så att eleven får 

pauser för att t.ex. röra på sig eller dricka vatten. Lena menar att det kan vara bra om eleven 

får sitta i lugn och ro med en speciallärare för att kunna koncentrera sig bättre. Eftersom 

elever med ADHD kan ha svårt med ordning och reda har Sten sett till att det finns dubbla 

uppsättningar böcker, en uppsättning ska ligga hemma och en i skolan. Datorn är ett bra 

hjälpmedel då den inte kräver lika mycket koncentration enligt Stina. 

6. Resultatanalys 

Vi har tolkat det som att samtliga lärare upplever att elever med ADHD har svårt med 

koncentrationen och har uppmärksamhetssvårigheter. Lärarna uppfattar eleverna som 

rörligare än andra elever. 

Vid första frågan som handlar om vad ADHD är för dem svarade samtliga lärare att elever 

med ADHD har svårt med koncentrationen. De har då vid en första anblick lika uppfattning. 

När lärarna sedan ger beskrivningar på hur detta kan visa sig så skiljer sig svaren mycket när 

de beskriver elevernas beteende. Stina talar om att när eleverna tappar koncentrationen kan de 

börja sysselsätta sig med annat som att börja gå runt i klassrummet. Lena och Lars har 

uppfattningen att eleverna försvinner in i en egen värld. Vi tror att anledningen till att lärarna 

beskriver koncentrationssvårigheterna på olika sätt beror på de upplevelser de haft med sina 

nuvarande elever samt de elever de tidigare undervisat. Lina har svårt att minnas att hon varit 

en utåtagerande elev och berättar att hon är som alla andra nu.  Lena som undervisar Lina 

beskriver att eleven kan vara okoncentrerad men inte på ett sätt som är störande för andra 

vilket är tvärtemot hur Stina och Sten upplever sin elev. De talar om att eleven sätter 

stämningen i klassrummet, är eleven okoncentrerad så stör han/hon resten av klassen. Lena 

och Lars är utbildade för att undervisa något äldre elever än Stina och Sten. Vi tror att en 

anledning till att Stina och Sten har uppfattningen att elever med ADHD stör resten av klassen 

när de är okoncentrerade kan bero på att de har kommit i kontakt med yngre barn med 

diagnosen. Det är erfarenheterna med alla de elever med ADHD som de träffat som bildar 

uppfattningen. De erfarenheter Lena och Lars har, skiljer sig då på ett naturligt sätt från de 

erfarenheter Stina och Sten har. Det faktum att lärarnas elever är av olika kön kan också 

påverka lärarnas uppfattningar om symtomen. Lena och Stina menar att det är skillnad mellan 

flickor och pojkar och att flickor är mer inåtvända. Lina poängterar under intervjun att hon nu 
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är som alla andra vilket skiljer sig från hur Samuel beskriver sig själv. Samuel är medveten 

om att han skiljer sig från resten av klassen. En orsak till att Samuel visar en större 

medvetenhet kan vara att undervisningen anpassas mycket tydligare i den klassen han går i. 

Stina och Sten uppfattar att det är viktigt att anpassa klassrummet efter en elev med ADHD, 

på grund av detta är miljön i klassrummet väl anpassad efter Samuel. Detta bidrar till att 

Samuel utmärker sig mer än vad Lina gör. Samtliga lärare talar om att anpassningen är viktig 

för elever med ADHD men även här skiljer de sig i sina uppfattningar om hur anpassningen 

ska gå till. Stina och Sten beskriver samma sorts anpassning vilket vi anser kan bero på att de 

undervisar samma elev och har arbetat tillsammans under flera år. Lena anser att 

anpassningen är viktigt men beskriver ingen anpassning i klassrummet i form av möblering 

eller material som Stina och Sten. Lena är den enda utav de intervjuade lärarna som har 

uppfattningen att elever med ADHD är noggranna med sina saker, att de vill ha snyggt och 

prydligt på sin plats. Att hon har den uppfattningen kan för det första bero på erfarenheter 

med tidigare elever och för det andra bero på erfarenheter med hennes nuvarande elev. 

Tvärtemot hur Stina och Sten beskriver i intervjun att elever med ADHD är stökiga av sig så 

talar Lena om att det är resten av eleverna i klassen som stökar till vilket kan störa eleven med 

ADHD. Enligt Lars måste läraren och eleven lära känna varandra innan anpassningen kan 

börja. Att lärarna i denna undersökning anpassar sina klassrum olika kan vara av den 

anledningen att de lärt känna eleverna och observerat deras svårigheter för att sedan anpassa 

efter det. 

Lärarnas uppfattningar om vad som orsakar ADHD skiljer sig något. Lars, Stina och Sten 

anser att ADHD bland annat är ärftligt. Sten menar i intervjun att det är flera föräldrar till de 

elever han undervisat som påpekat att de känner igen sig i hur deras barn beter sig. Lars anser 

att barnet även kan bli påverkad under fosterstadiet vilket kan bidra till att barnet får ADHD. 

Lena nämner ingenting om ärftlighet utan har uppfattningen att ett barn med ADHD har brist 

på dopamin. Uppfattningarna lärarna har om orsakerna till ADHD skiljer sig inte från 

varandra i den bemärkelsen att samtliga lärare menar att ADHD har en biologisk orsak. De 

anser inte att ADHD orsakas av miljöfaktorer i form av exempelvis dåliga hemförhållanden. 

Lärarna är i övrigt överens om att miljön kan påverka elever med ADHD negativt så att 

störningen orsakar mer problem än nödvändigt. 

Lärarnas erfarenhet av vilken elev de har haft eller undervisar nu påverkar deras uppfattningar 

om att anpassa undervisningen. Hade Lena och Lars haft en mer utåtagerande elev hade 

förmodligen deras svar blivit helt annorlunda, samma sak gäller om Stina och Sten hade haft 

en annan elev. Vi har efter denna undersökning kommit fram till att det beror på vilka elever 

lärarna har träffat med diagnosen som påverkar deras uppfattningar och sätt att undervisa. Det 

går inte att säga att lärare som undervisar elever med diagnosen ADHD gör det på ett visst sätt 

då eleven spelar en så stor betydelse för hur undervisningen blir utformad. Eleverna skiljer sig 

främst i hur de ser på sin diagnos. Lina uppfattar att hon är som alla andra och har mycket 

kompisar. Hon anser att det inte är så stor skillnad på henne och på andra elever då hon menar 

att alla har problem med någonting. Samuel visar större medvetenhet om sin diagnos och 

förstår vad det är som skiljer honom från elever utan diagnosen. Elevernas uppfattningar beror 

delvis på hur de blir bemötta i skolan anser vi. Lärarna till Samuel anpassar i klassrummet för 
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att han ska fungera bättre i skolan vilket även bidrar till att han får en ökad förståelse för att 

han är lite annorlunda, men vi anser att det är på ett positivt sätt. Lina förstår att hon har en 

diagnos som gör att hon skiljer sig från de övriga i klassen samtidigt som hon menar att de 

andra eleverna också har problem men som det inte finns någon diagnos för. Eftersom 

undervisningen för Lina inte anpassas i lika stor utsträckning som för Samuel 

uppmärksammas inte hennes diagnos på samma sätt. Vi anser att eleven tycker att det är bra 

att hon inte särbehandlas.   

7. Diskussion 

Diskussionen har vi delat upp i samma kategorier som i resultatet, Symtom, Orsaker och 

Undervisning. Vi kommer att ta upp de delar av resultatet som vi anser är väsentliga för att 

svara på våra frågeställningar.  

Symtom 

Lärarna upplever att elever med ADHD har svårt med koncentrationen och har 

uppmärksamhetssvårigheter. Lärarna uppfattar eleverna som extra rörliga och de hörs mer än 

andra elever. Teeter menar att symtomen för ADHD är bristande uppmärksamhet och 

hyperaktivitet. Hon menar även att det som främst utmärker dessa barn är deras svårigheter 

med att hämma impulser och deras bristfälliga beteendereglering (Teeter 2004).   

Vid första frågan som handlar om vad ADHD är för dem svarade samtliga lärare att elever 

med ADHD har svårt med koncentrationen. När lärarna sedan ger beskrivningar på hur detta 

kan visa sig så skiljer sig svaren mycket. Stina talar om att när eleverna tappar 

koncentrationen kan de börja sysselsätta sig med annat som att börja gå runt i klassrummet. 

Lena och Lars har uppfattningen att eleverna försvinner in i en egen värld. Det märks inte på 

dem att de inte gör vad de ska, det visar sig senare att de inte uppmärksammat vad som skett 

omkring dem och därför inte slutfört uppgiften. Enligt Kadesjö har barn med 

koncentrationssvårigheter svårt att hämma sina impulser (Kadesjö 2005). Socialstyrelsen 

menar att det är på grund av att eleverna har svårt att styra sina impulser som de tappar 

uppmärksamheten (Socialstyrelsen 2002). Alltså gör elever saker de inte ska på grund av att 

de inte kan styra sina impulser. Vi tror att anledningen till att lärarna beskriver 

koncentrationssvårigheterna på olika sätt beror på att de elever de undervisar idag inte är av 

samma kön. Eleverna ger också uttryck för att inte kunna styra sina impulser. Lina anser att 

hon är bra på att visa känslor när hon inte får som hon vill. Vi upplevde det som att eleven 

anser att det inte är accepterat att visa allt för starka känslor men att hon inte kan låta bli att 

göra det ibland. Samuel anser att han är modig och vågar säga ifrån, till och med till lärare. Vi 

uppfattar att Samuel är medveten om att det som elev inte är vanligt att våga säga emot en 

lärare och att han skiljer sig från de övriga eleverna på det viset. Han inser även att det är på 

grund av hans ADHD som han vågar. Sten anser att impulsiviteten som kan finnas hos elever 

med ADHD kan visa sig genom att de säger och gör precis det de tänker på och att det då kan 

komma en del ”grodor”. 
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Enligt Duvner (1994) kan hyperaktiviteten med tiden ändra karaktär och istället bli 

hypoaktivitet. Aktivitetsnivån minskar och kan inverka negativt på utvecklingen. Lars anser 

att det finns två olika typer av elever med ADHD, hyperaktiva och passiva. Detta kan stämma 

överens med att Lena och Stina beskriver flickor med ADHD som inåtvända, de menar att 

pojkar är mer utåtagerande. I litteraturen beskrivs flickor med ADHD som mindre aggressiva 

och socialare än pojkar med ADHD. Kadesjö (2005) menar att det är mer tillåtet för pojkar att 

höras och synas än vad det är för flickor. Flickor har högre förväntningar på sitt beteende som 

kan bidra till att deras ADHD uttrycker sig på ett annorlunda sätt. I intervjun med Lina 

påpekar hon ofta att hon är precis som alla andra och talar mycket om sina kompisar. Vi 

uppfattar att hon har svårare än Samuel att tala om hur hon skiljer sig från elever utan ADHD 

och att detta kan bero på att omgivningen och hon själv ställer högre krav på att hon ska vara 

”normal”. Samuel är medveten om att han måste tänka på att inte bestämma för mycket i 

leksituationer. Flera lärare har uppfattningen att elever med ADHD har svårt att se sig själv i 

många situationer. Sten menar att detta kan visa sig i lekar då det finns förbestämda regler. 

Läraren anser att eleven med ADHD ser andras regelbrott tydligare än deras egna och att 

samma regelbrott får olika betydelse för eleven med ADHD beroende på om det är eleven 

själv eller en annan elev som brutit mot regeln. Ogden (1998) anser att elever med ADHD kan 

ha svårigheter med kamratrelationer, han menar att eleverna kan beskrivas som krångliga, 

oberäkneliga och opålitliga. Enligt Lars kan elever med ADHD få problem med 

kamratrelationerna eftersom de är så intensiva, vilket kompisarna ofta inte orkar med en 

längre tid och på grund av det byter elever med ADHD ofta kompisar. Lina säger att hon har 

mycket kompisar och om vi ser till vad litteraturen och de intervjuade lärarna säger om 

skillnaden mellan flickor och pojkar kan hennes stora kamratkrets mycket väl bero på att Lina 

är en flicka. Under intervjuerna har vi inte fått uppfattningen att Samuel skulle vara utan 

kamrater men att han är mer utåtagerande än Lina. Vi upplever även att han har stor insikt i 

sin diagnos. 

Orsaker 

De flesta av lärarna talar om att ADHD är ärftligt, detta är någonting även författarna i 

litteraturen talar om. Teeter (1998) menar att det är 57% risk att ett barn får ADHD om 

föräldern har det. Lars har uppfattat att det är 80% ärftlighet. Sten har erfarenheten av att 

föräldrar till elever med ADHD ofta känner igen sig och kan relatera till deras egen skoltid. 

Detta visar på att Teeters teori om att ADHD går i arv kan stämma. Socialstyrelsen menar att 

ärftligheten orsakas av bristen av vissa signalämnen i hjärnan. 

 

Det är två lärare som uppfattar att ADHD även kan uppkomma om barnen är för tidigt födda. 

Lars menar även att mamman kan påverka barnet genom sin livsstil under graviditeten. 

Kadesjö (2005) nämner att det finns påfrestningar under nyföddhetstiden såsom att barnen är 

för tidigt födda som kan påverka att barnen får ADHD. Han är dock noga med att poängtera 

att dessa påfrestningar inte behöver orsaka ADHD eftersom det finns barn som genomgått 

dessa påfrestningar som inte blivit påverkade av dem. Denna teori är alltså inte helt tillförlitlig 

eftersom det inte påverkar alla barn så att de får ADHD.  
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Något som ingen av lärarna tar upp som en eventuell orsak är att barnen kan vara påverkade 

av miljön. Det kan vara så att de inte talar någonting om miljöpåverkan eftersom även 

forskare är osäkra på vad miljön har för påverkan på orsakerna till ADHD. Av den litteratur vi 

använt oss av är det få forskningsresultat som stöder att ADHD kan orsakas av miljöfaktorer. 

Däremot tror vi att miljöns påverkan skulle kunna förvärra elevens symtom och därmed 

försvåra för behandlingen av diagnosen.  

Undervisningen 

Samtliga lärare talar om vikten av att anpassa undervisningen för elever med ADHD. De har 

däremot lite olika uppfattningar om hur och vad som ska anpassas. Lars anser att det har stor 

betydelse för eleven om skolmiljön anpassas eller inte. Enligt Lars ska det inte vara någon 

skillnad mellan en elev med ADHD och andra elever när eleverna väl befinner sig i en miljö 

som de fungerar i. Axengrip och Axengrip (2003) menar att handikappet ADHD inte ska vara 

ett problem när rätt hjälp och åtgärder har satts in. Alla lärare säger att elever med ADHD är 

olika, de har olika symtom och beter sig på olika sätt och Lars menar att det är viktigt att lära 

känna eleven innan det går att anpassa efter elevens behov.  

Alla lärare har nämnt att miljön i klassrummet ska vara avskalad, hyllorna ska vara 

välorganiserade och det ska inte ligga saker framme eftersom eleverna är känsliga för intryck. 

Stina och Sten anser att hela klassrummet ska anpassas efter de behov eleven med ADHD har, 

de andra eleverna kommer i andrahand eftersom de anses kunna anpassa sig bättre själva. De 

anser att elever med diagnosen gärna ska ha en enskild plats med stor yta att sprida ut sig på 

eftersom de är dåliga på att hålla ordning på sina saker. Stina menar att var man placerar 

eleven är beroende på om eleven arbetar bättre långt fram eller långt bak i klassrummet. Sten 

ser gärna att eleven sitter längst fram så att han har bättre koll på att eleven hänger med. Båda 

lärarna har nämnt att det kan vara bra med avskärmning för eleven. Duvner (1998) menar att 

elever som sitter längst fram har få synintryck som kan vara störande medan andra elever kan 

behöva sitta längst bak för att inte bli störda av det som händer bakom ryggen. Lena är den 

enda läraren som har uppfattningen att elever med ADHD vill ha ordning och reda på sina 

saker. De ska ligga på rätt plats och på ett speciellt sätt. Lena nämner ingenting om att 

möbleringen har betydelse, eller att elever med ADHD behöver sitta på en speciell plats. Vi 

anser att det kan bero på uppfattningen Lena har om att eleverna vill ha ordning och reda på 

sina saker. Om eleven inte stör klasskamraterna genom att sprida ut sig över andras bänkar 

eller ständigt tappa bort pennor och böcker blir det inte lika tydligt att det kan ha betydelse var 

eleven placeras. Det kan även bero på att lärarna har haft elever som är väldigt olika i sättet 

och av olika kön. Vi har uppfattat det som att Lina och Samuel skiljer sig mycket i beteendet 

vilket har påverkat de intervjuade lärarnas uppfattningar hur man bör anpassa för elever med 

ADHD.  

Det är ingen av lärarna som anser att skolgården behöver anpassas. Enligt Lars är det bra om 

det finns tydliga regler om var eleverna inte får gå på resterna. Lena och Stina upplever att 

eleverna fungerar bättre utomhus. Lena anser att det inte blir lika tydligt att en elev har 

ADHD under rasterna. Kadesjö (2005) menar att skolgårdens utseende kan ha betydelse för 

eleverna, men att de oftast inte är någonting pedagoger reflekterar över. De behöver struktur 
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även under rasterna eftersom rasterna också är en del av elevens skoldag. Vi tror att eftersom 

raster alltid varit den del av skoldagen då eleverna ska vara ”fria” från undervisning har det 

aldrig funnits något ansvar för lärare att ta där, men som borde finnas. 

När man tillrättavisar en elev ska det ske direkt till eleven, hela klassen ska inte höra menar 

Ogden (1991). Samuel uttrycker detta genom att säga att han anser att lärare ska säga till 

snällt istället för att ryta i. Vi anser att han vet om vad han får och inte får göra, men att han 

ibland pratar utan att räcka upp handen och att det kan bero på att det är svårt att hämma 

impulsen. Lena menar att det ibland kan vara nödvändigt att ryta i då en elev med ADHD får 

ett utbrott och att det är lättare att nå fram då. Axengrip och Axengrip (2003) skriver om att 

handikappet inte ska ställa till problem när miljön är anpassad. Vi anser att även läraren måste 

ingå i detta. Teeter (1998) poängterar vikten av att föräldrar och lärare är medvetna om vilken 

betydelse de har i elevens utveckling. 

Fortsatt forskning 

Vår avsikt var från början att samla material genom intervjuer samt observationer. Vi 

genomförde endast intervjuerna och varför vi gjorde det går att läsa under rubriken 

Datainsamling. Under arbetets gång har vi blivit mer nyfikna på hur det kan se ut under 

lektionerna med en elev som har diagnosen ADHD. Vid observationer kan man tydligare få se 

hur lärarnas uppfattningar påverkar undervisningen vilket kan ge en djupare analys.   

 

  



34 
 

Referenslista  

Asmervik, S., Ogden, T. & Rygvold, A-L. (1993). Innføring i spesialpedagogikk. Oslo: 

Universitetsforlaget AS. 

Axengrip, C. & Axengrip, J. (2003). En skrift om DAMP/ADHD. Umeå: Axengrips förlag.  

Axengrip, C. & Axengrip, J. (2002). Pedagogiska hjälpmedel för elever med DAMP/ADHD. 

Umeå: Konsulterna Axengrip HB. 

Beckman, V. (2007). ADHD/DAMP - en uppdatering. Lund: Studentlitteratur.  

Brodin, J. & Lindstrand, P (2004). Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur.  

Cedeborg, A.C., Hellner Gumpert, C. & Larsson Abbad, G. (2009). Att intervjua barn med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.  

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: 

Routledge. 

Dahlgren, L. & Johansson, K. har skrivit ett kapitel i Fejes, A. & Thornberg, R. (2009) 

Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB. 

Duvner, T. (1998). ADHD. Falköping: Liber AB. 

Duvner, T. (1994). Barnneuropsykiatri. Falköping: Liber AB. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2011-11-02). 

Gillberg, C. (1997). Barn med vissa neurologiska och neuropsykiatriska funktionsstörningar 

blir onödigt handikappade i den svenska skolan. Stockholm: Handikappombudsmannen.   

Hjerm, M. & Lindgren, S. (2010). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Falkenberg: 

Gleerups utbildning AB. 

Honos-Webb, L.(2005/2008). Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD. Jönköping: 

Brainbooks AB. 

Juul, K. (2002). Børn med DAMP/ADHD. ABC for lærere on andet pædagogisk personale. 

Lund: Studentlitteratur.  

Kadesjö, B. (2005). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber AB. 

Kadesjö, C. (2002). ADHD in Swedish 3- to 7-year-old children. Umeå: Solfjädern offset AB. 

Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson-Swärd, G. (1999). Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd. Lund: 

Studentlitteratur.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


35 
 

Ljungberg, T. (2008). AD/HD i nytt ljus. Nyköping: Exiris.  

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11. 

Stockholm:Skolverket  

Socialstyrelsen. (2002). ADHD hos barn och vuxna. Stockholm. 

Socialstyrelsen (2004). Kort om ADHD hos barn och vuxna. Lindesberg: Socialstyrelsen. 

Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: Kunskapsföretaget i 

Uppsala AB.  

Stormont, M. (2008). Increase Academic Success for Children With ADHD Using Sticky 

Notes and Highlighters. Intervention in school and clinic, 43, p 305-308.  

 

Teeter, P. (1998). Interventions for ADHD. Treatment in Developmental Context. Lund: 

Studentlitteratur. 

Trost, J. ( 2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Zambo, D. (2008). Looking at ADHD through Multiple Lenses: Identifying Girls with the 

Inattentive Type. Intervention in school and clinic, 44, p 34-40.  

 

 

 

 

  



36 
 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vad har du för utbildning? 

Vilken är din uppfattning om ADHD? 

Minns du när du kom i kontakt med diagnosen ADHD för första gången? 

Vilka var dina tankar då? 

Vilka erfarenheter har du av att jobba med diagnosen ADHD? 

Beskriv eleven som person 

Beskriv eleven i skolmiljön 

Vilka vet om elevens diagnos? 

Hur känner eleven om att de vet/inte vet? 

Vad anser du vara positivt respektive negativt med diagnosen ADHD? 

Hur viktigt är det att anpassa lektionerna och klassrumsmiljön efter eleven med ADHD? 

Är det något ämne som skiljer sig från dem andra när det gäller undervisning med eleven med 

ADHD? 

Har dina kunskaper om diagnosen haft någon betydelse för att kunna stötta eleven i olika 

sammanhang? 

Vad anser du är bra klassrumsmiljö för elever med diagnosen ADHD? 

Hur viktigt är det för skolgången att få diagnosen? 

 

Har du några frågor till oss? 

Vill du tillägga någonting? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till eleverna 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du vetat om din diagnos? 

Vilka vet om din diagnos? 

Hur känns det att de vet/ inte vet? 

Beskriv dig själv som person 

Hur vill du ha det i klassrummet för att kunna göra ett bra jobb? 

Hur viktigt tycker du att det är att man som barn får diagnosen ADHD om man har det? 

Berätta om någonting som du tycker är dåligt med din diagnos. 

Berätta om någonting som du tycker är bra med din diagnos. 
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Bilaga 3 

 

Högskolan i Gävle 

Examensarbete i lärarprogrammet, 

pedagogik, 30 hp. 

 

 

 

Bakgrund 

 

Under höstterminen 2011 ska vi skriva Examenarbete 30 hp inom pedagogik. Målet med 

examensarbetet är att bevisa dem färdigheter som vi under studietiden införskaffat oss. 

 

Vi vill gå ut i skolor till klasser där elever med ADHD undervisas. Genom intervjuer vill vi få 

fram skillnaderna i hur olika lärare uppfattar diagnosen ADHD. Vi ska inte kolla efter 

färdigheter eller brister utan vi vill se vilken roll diagnosen spelar i skolan. Vi ska sedan 

analysera och diskutera detta i vårt arbete. Vi kommer att intervjua lärare och elever för att 

samla material.  

För att få genomföra intervjuerna med eleverna behöver vi godkännande från målsman. 

 

 

Etik och sekretess 

Varken skolans eller elevernas namn kommer att nämnas i anknytning till arbetet. Det 

oarbetade materialet kommer att lämnas in och förvaras på högskolan i Gävle under två år och 

sedan tas bort, vid sällsynta fall granskas det materialet, om ingen granskning sker kommer 

materialet endas finnas tillgängligt för oss Catrine och Amanda.  

 

Publicering av uppsatser, examensarbeten och forskningspublikationer på Högskolan i Gävle 

sker i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), där kommer det färdiga examensarbetet 

hamna. 

 

Du väljer själv om ditt barn ska medverka i intervjun, och du kan alltid ändra dig 

senare.  

 

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Amanda Liljegräs, student. Plu08als@student.hig.se 076 39 12 702 

Catrine Eriksson, student. Plu08cen@student.hig.se 073 76 69 793 

Åsa Carlsson, handledare. Asa.Carlson@hig.se 
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Vi kommer inte att sprida materialet till någon annan än vår handledare. Vi 
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Amanda Liljegräs och Catrine Eriksson.  
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