
  
 
 
 
Akademin för utbildning, kultur och  
kommunikation 

  
    

             
 
 
 
 
 
 

Hur arbetar lärare i skolan med elever som 
har diagnosen ADHD?  
                  
              
 
 
            – En kvalitativ intervjustudie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare 
Maria Olausson och Eleonor Segerdorf                                Handledare 
                                                                                                       Maria Karlsson 
 
Examensarbete på avancerad nivå                                        Examinator 
I lärarutbildningen                                                                    Niclas Månsson 
Termin 9 VT 2011  

 



 

 



 

 

 
 
 
Akademin för utbildning, kultur och  
kommunikation 

 
                                                                                    Examensarbete  
                                                                                    på avancerad nivå 
                                                                                    15 högskolepoäng 

 
Sammanfattning 

       
Författare: Maria Olausson och Eleonor Segerdorf 
 
Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? 

 
          – En kvalitativ litteraturstudie 
 
 
 
Hösten 2010                                                                           Antal sidor 30 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare arbetar med elever 
som har ADHD, i skolmiljön. Studien bygger på intervjuer med 12 verksamma lärare 
från 5 grundskolor i Mellansverige. Det vi lagt fokus på är hur läraren arbetar för att 
underlätta skolarbete för elever med ADHD, samt arbetets betydelse i skolmiljön.  
Resultatet av intervjuerna visar att alla lärarna framhävde att barn/ ungdomar är olika 
och att man måste arbeta utifrån den enskilde individen. Vidare menar flera av lärarna 
att det är viktigt att skapa struktur i vardagen för elever med ADHD. Att skapa 
struktur menar lärarna att man till exempel kan hjälpa eleven att hitta rutin så att 
vardagen i skolan fungerar. Detta innebär att man till exempel kan skriva hålltider så 
att eleven vet vad som kommer hända under dagen. Placering och inredning i 
klassrummet är också en viktig aspekt för elever med ADHD problematik. Alla 
informanterna poängterar att det är det för mycket på väggarna eller att eleven 
eventuellt sitter för nära någon dörr där andra individer går förbi kan det skapa oro 
hos eleven vilket kan medföra koncentrationssvårigheter. Vår undersökning visar att 
alla lärarna säger att det är viktigt att skapa en öppen och rak kommunikation med 
eleven med ADHD, samt deras föräldrar. Slutsatsen av denna undersökning visar  att 
det inte finns någon generell mall hur en elev med ADHD beter sig och det är lärarens 
uppdrag att bemöta eleven utifrån dennes behov och förutsättning.                                                         
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1 Inledning 
Vi båda har ett fått ett ökat intresse av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd i 
skolmiljön. Det vi vill tydliggöra är att alla elever oavsett om de har en diagnos eller 
inte, har olika behov för att kunna fungera i vardagen.  Det vi märkt under vår tid som 
lärarkandidater ute på partnerskolan är att det finns elever som är i behov av extra 
stöd i skolan av olika anledningar. Det kan till exempel vara allt ifrån att elever har 
problem med läs- och skrivsvårigheter, dyskalkyli, koncentrationssvårigheter till att 
eleven kanske kommer från dysfunktionella familjer. Detta är bara ett fåtal exempel på 
problematik som kan förekomma i skolan. Vi har i denna studie valt att lägga fokus på 
diagnosen ADHD (Attention- Defiecit/ Hyperactivity Disorder) för att få en djupare 
kunskap om hur man kan arbeta med dessa elever, då brist på kunskap kan leda till 
felbedömning och orättvisa.  Utifrån det vi sett under den verksamhetsförlagda 
utbildningen har intresset växt fram och för oss är det viktigt att ha verktyget att 
kunna ge alla elever en trygg och stabil vardag i skolan.  
 
Alla lärare i skolan har skyldighet att följa det styrdokumenten (Läroplanen för 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) Lpo 94 lyfter fram om 
vad skolan har för uppdrag. Enligt Lpo 94 Utbildningsdepartementet (1998) står det 
att all undervisning ska vara individanpassad. Skolans uppdrag är att arbete 
målinriktat vilket innebär att målen ska kunna nås på olika sätt och för elever som inte 
når målen, har läraren ett särskilt ansvar för, det vill säga utarbeta ett åtgärdsprogram 
för eleven, där tydliga mål står. Verksamheten har vissa gemensamma riktlinjer att 
följa och det innebär att alla som arbetar inom skolan ska vara observanta och hjälpa 
de elever som är i behov av särskilt stöd samt skapa en trivsam miljö så att alla elever 
utvecklas i sitt lärande. Skolans uppdrag är också att samarbeta med hemmen för att 
främja elevens utveckling till ansvarstagande individer och samhällsmedborgare. 
Lärarens arbete är att tillmötesgå varje enskild elevs särskilda behov och 
förutsättningar och se till att de stimuleras på ett sätt som gör att de lär sig samt att 
det skapas förutsättningar för lärande. Skolans ska också arbeta för att skapa 
demokratiska medborgare och värna för jämställdhet mellan könen.   
 
De lärare vi träffat ute på fältet under vår utbildning berättar att det finns elever som 
visar drag av någon diagnos vilket bidrar till att det blir svårt att veta hur lärarna ska 
arbeta kring dem eftersom utredning ofta saknas. Vår erfarenhet från den 
verksamhetsförlagda utbildningen har gett oss en indikation på att det är föräldrarna 
som inte vill att deras barn genomgår en utredning eftersom de tror att en 
diagnostisering kan vara en nackdel för barnet i framtiden. Det vi också har reflekterat 
över är att många lärare har erfarenheten av arbete med elever som har diagnosen 
ADHD, men inte ett inifrånperspektiv på hur barnet kan uppleva sin vardag i skolan. 
Vi anser att det är viktigt som lärare att kunna sätta sig in i barnets situation för att 
möta dem på ett bra sätt i det pedagogiska arbetet. Utifrån det vi har sett och upplevt 
vill vi lyfta fram genom Begntner & Ivarsson (2000) hur ett barn kan uppleva att leva 
med diagnosen ADHD. De berättar om en pojke som heter ”Dennis” 8 år som lever 
med diagnosen ADHD, det är en övergripande skildring som visar på hur en elev kan 
uppleva sin vardag i skolmiljön. Det författarna vill åskådliggöra är att ”Dennis” inte 
känner sig accepterad i sociala situationer och det kan vara alltifrån utanförskap på 
raster, till att känns sig utanför under lektionstid.  Detta kan medföra att ”Dennis” 
känner sig osäker och inte kan uppfatta det som händer och sker omkring honom 
eftersom intrycken blir för många på en och samma gång. Självbehärskning är något 
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som är problematiskt för ”Dennis” vid lek med andra barn, tempot stiger och leken går 
ofta över styr, vilket bidrar till att de andra barnen ofta drar sig undan. Under 
lektionstid däremot har ”Dennis” svårt att sitta stilla och koncentrera sig längre 
stunder på sina arbetsuppgifter eftersom det ofta kräver mycket energi av honom. Han 
blir orolig och vill titt som tätt smita ut för att gå på toaletten. ”Dennis” känner sig ofta 
distraherad när de andra klasskamraterna pratar, vässar pennor, går ut ifrån 
klassrummet med mera. Han vill gärna vara med där det händer och det ger ofta 
upphov till oordning i klassrummet. Det ”Dennis” däremot inte förstår är varför han 
alltid får skulden av läraren och klasskamraterna när turbulensen är i full gång i 
klassrummet. (Ibid.). Det vi vill lyfta fram med detta exempel är att vi tycker att 
läraren måste ha kunskapen om att sätta sig in i barnets situation, för att kunna bygga 
upp ett bra arbete så att barnet trivs och kan känna harmoni i skolan. 
            
Elever som ”Dennis” möter vi överallt, särskilt i skolan. Eftersom vissa beteenden kan 
avvika från det som anses vara normalt kan dessa barn oftast uppfattas som 
annorlunda. De som inte har kunskaper om diagnosen ADHD ställer sig kanske frågan 
” Vem är den där hemska ungen” (s.3) och dömer barnet som ouppfostrat. (Ibid.).  

1.1 Syfte 
Vårt syfte med denna studie har varit att via intervjuer undersöka hur verksamma 
lärare arbetar och har arbetat med elever som har diagnosen ADHD. 

1.2 Forskningsfrågor 
Våra forskningsfrågor är: 

• Hur upplever lärare att de kan underlätta för elever med ADHD i 
skolmiljön? 

• Vad har lärare för kunskap om elever med diagnosen ADHD? 
• Hur resonerar lärare med elever som har diagnosen ADHD i 

klassrumssituationen? 
 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Begntner & Iwarson (2000) lyfter fram att begreppet ADHD är en förkortning för 
ordet Attention- Deficit/ Hyperactivity Disorder, ett neuropsykologiskt 
funktionshinder som redogör för barnets funktionsnedsättning. Det som 
karaktäriserar diagnosen är att det finns vissa gemensamma drag som visar sig inom 
områdena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. För att få en uppfattning 
om vad barnet har för problematik delas dessa områden in i tre grupper:  
 

• Brist i uppmärksamhet är vanligt hos dessa elever.  
• Överaktivitet kan vara en annan form av problematik.  
• Impulsivitet är en problematik som eleven kan uppleva.   

2 Forskningsbakgrund 
För att ha en möjlighet och chans att lyckas arbeta med elever i behov av särskilt stöd, 
i detta fall diagnosen ADHD, krävs kunskap. Därför behövs kunskap om diagnosen, 
allt från symtom till skillnader. Utan vetskap om detta försvinner grunden av kunskap 
som leder till ett bättre bemötande och förhoppningsvis en mer djupare pedagogisk 
insats hos läraren. Då ADHD anses vara den internationellt dominerande termen idag 
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är också kunskapen om diagnosen ytterst relevant för att ha möjlighet att bemöta 
elever som har ADHD (Gillberg, 2004). 

2.1. Symtom för ADHD 
Dysthe (2006) menar att det är av stor vikt att ha kunskap om symtomen och att de 
skiljer sig markant från varandra hos personer vid olika åldersgrupper men också från 
person till person. Att försöka skapa sig en symtombild av ADHD är helt fel och 
påverkar negativt då det minimerar kunskapen och dess kvaliteter. Författaren 
nämner en rad med kännetecken för ADHD som är bra att ha kunskap om: 
”ouppmärksamhet, svårighet att behålla fokuseringen på lekar eller arbetsuppgifter, 
lyssnar inte på direkta tilltal, undviker att utföra uppgifter som kräver uthållighet och 
koncentration, blir lätt distraherad, svårighet att sitta still, springer ofta omkring, 
avbryter andra samt har svårt att vänta på sin tur” (Dysthe, 2006, s.5) Vidare påpekar 
författaren att det inte behöver vara så att elever med ADHD har alla symtom men att 
varje symtom ”innebär en kollision med det sätt skolan traditionellt fungerar på” 
(Dysthe, 2006, s.5).  
 
Gillberg (2004) beskriver att symtomen omfattar olika viktiga funktioner i hjärnan 
som bland annat gör att en person med ADHD kan uppleva ett sätt eller en handling 
normal fast andra upplever motsatsen. Det är relativt vanligt förekommande att elever 
med ADHD har någon tilläggsproblematik (inom det motorisk – perceptuella 
området). Vidare så påpekar Gillberg (2004) att personer med ADHD kan vara 
glömska. Författaren menar att det vanligen kan förekomma att de tappar bort saker 
som är nödvändiga till exempel arbetsmaterial, pennor och böcker. Ett flertal 
författaren anser också att elever med ADHD kan ha svårt att organisera sina 
arbetsuppgifter och sitt skolarbete (Bouwmans, Buitelaar, Hakkaart-van Roijen, 
Schulpen, Tan, Vlasveld & Zwirs, 2007; Gillberg, 2004; Horstmann & Steer, 2009; 
Nigg, 2006). 

2.2 Impulsivitet 
Gillberg (2004)  och Horstmann & Steer (2009) menar att impulsiviteten som råder 
hos de med ADHD kan leda till att de som har detta symtom kan ha svårt att vänta på 
sin tur i ett samtal, och därmed ständigt avbryter andra med att ställa motfrågor innan 
den andre avslutat sin mening. Samma sak gäller vid spel eller lek då risk för 
ändringar mitt i blir aktuellt. 
 
Dysthe (2006) lyfter fram hur en person med ADHD upplever sin impulsivitet: 
”Samtidigt är jag väldigt otålig av naturen. Tjänsteväg är en omväg. Jag siktar rakt på 
målet och skjuter innan jag hinner tänka mig för. Vill jag prata med kungen, så ringer 
jag på slottsporten” (s. 188). 

2.3 Över och underaktivitet samt hyperaktivitet 
Gillberg (2004) beskriver att aktivitetsnivån hos människor skiljer sig från person till 
person, både på en mental samt motorisk nivå. Detta är något som gäller hos alla, med 
eller utan en diagnos. ”Det är väl känt att vissa barn är aktiva och andra barn betydligt 
mera passiva, utan att de för den skull betraktas som avvikande” (s.32). Problematiken 
ligger därmed i att försöka hitta eller ta fram ett slags normalläge hos människan, 
vilket resulterar i att det är ytterst svårt att fastställa underaktivitet respektive 
överaktivitet. Enligt författaren är det ganska vanligt att personer med ADHD är 
överaktiva, ungefär en tredjedel av alla med diagnosen. Typiskt för överaktivitet är då 
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man har svårt att sitta still både med händer och fötter. En person som är överaktiv 
vill gärna röra på sig på ett eller annat sätt, det kan personen visa genom att 
exempelvis trumma med fingrarna eller vagga med benen. Detta kan uppfattas som ett 
rastlöst beteende av andra. 
 
Underaktiviteten är vanligare hos flickor än pojkar med ADHD, där vart tionde barn 
får den diagnosen. Det som är vanligt förekommande hos de som är underaktiva är att 
de ofta sitter stilla i stort sätt hela tiden, rör sig väldigt långsamt och behöver ibland 
till och med bli tillsagd för att göra något fysiskt krävande. Underaktiviteten kan 
senare uppfattas som passivitet. Precis som för personer med överaktivitet har de med 
underaktivitet svårt att anpassa sig efter situation. Dysthe (2006) beskriver en flickas 
skolsituation, vid namnet Rita Linn. Utifrån hennes syn på sitt eget beteende skriver 
författaren: ”I skolan gör jag aldrig fel. Jag stör ingen. Jag får aldrig skäll. Jag sitter 
stilla på min plats och stickar” (Dysthe, 2006, s.55). 
 
Enligt Gillberg (2004) menar på att hyperaktivitet har samma form av 
problemområde. Precis som med över- och underaktivitet så handlar hyperaktivitet 
om problematik med koncentrationen. Det kan vara så att eleven sitter och trummar 
med händerna eller stampar med fötterna, något som också har med koncentrationen 
att göra. Elever med ADHD kan ha svårt att sitta still på samma plats under en längre 
tid vilket resulterar i att de kan välja att istället ”springa omkring”. Gillberg (2004) 
talar om en känsla av rastlöshet är vanligt hos ungdomar och vuxna med ADHD. En 
annan del av det hyperaktiva är att vissa kan vara mer verbal och pratar ofta mer än 
andra, näst intill överdrivet. Dock skall nämnas att man inte kan säga att det är ett 
symtom hos alla personer med ADHD, ett flertal är inte hyperaktiva och vissa är 
faktiskt underaktiva. Då många tror att den hyperaktiva delen är självklar så är det av 
stor vikt att belysa motsatsen. 
 
Dysthe (2006) lyfter fram att de som är hyperaktiva också oftast är hypersociala. 
Dessa personer pratar med alla och vet vad alla andra gör. Författaren nämner att 
personer som är hyperaktiva också brukar ha fint och städat hemma då många av dem 
brukar hänge sig åt att städa noggrant och grundligt.  
 
Honos-Webb (2005) skriver om hyperaktivitet som ett uttryck för livlighet. 
Författaren menar att detta symtom oftast är det symtom som kan omtolkas till något 
positivt, då ett flertal ungdomar och vuxna är trötta och har brist på energi så kan det 
vara önskvärt med extra energi. Balansen av energin beskrivs som näst intill rubbad 
då man antingen har överflödig energi eller lider av kroniskt trötthetssyndrom. Vidare 
beskriver hon hyperaktiviteten så här: 
 

Det som läkare och lärare kallar för hyperaktivitet kan också kallas för 
livlighet. Livligheten tar sig uttryck i mycket energi, stor fascination och 
nyfikenhet inför omvärlden. Livliga barn är lekfulla, intensiva och ofta roliga 
att vara tillsammans med. Hur kan en egenskap som verkar vara så 
uppenbart positiv förvandlas till en störning? (Honos-Webb, 2005, s.191) 

 
Vidare beskriver författaren två arbetssätt som kan hjälpa barn med väldigt mycket 
energi, ”hyperaktivitet”. Det första handlar om att hjälpa barnet att tygla sin höga 
energinivå och det andra arbetssättet handlar om att försöka hitta en lösning som 
omvandlar energin från störande till mer givande. Författaren besvarar också frågan 
kring hur något som verkar vara positivt kan tolkas/bli till en störning.  Hon skriver 
”En av anledningarna till att en hög energinivå anses utgöra ett problem när det gäller 
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barn är att den tycks leva sitt eget liv. Energin blir ett verktyg för barnets plötsliga 
impulser. Den är inte inriktad på konstruktiva resultat. Grundproblemet är att energin 
saknar fokus” (ibid., s.193). 

2.4 Uppmärksamhet 
Gillberg (2004) skriver om att begreppet uppmärksamhet kan ha skiftande innebörd 
beroende på person och situation. Författaren nämner ”fokusering av 
uppmärksamhet”, ”delad uppmärksamhet”, ”skiftning av uppmärksamhet” som alla 
inkluderas i begreppet uppmärksamhet. Författaren menar också att då personer har 
fungerande uppmärksamhet så klarar de av att fokusera sin uppmärksamhet den ena 
stunden för att sedan gå över till en skiftning av uppmärksamheten. Vissa 
händelseförlopp kan ta lång tid och kräver tålamod medan andra är väldigt 
händelserika och kräver då flexibilitet samt förmågan att klara av flera parallella 
händelser utan förvirring (Gillberg, 2004).  
 
”Uppmärksamheten påverkas av en mängd delvis korrelerade faktorer som 
koncentrationsförmåga, avledbarhet, förmåga att automatisera, korttidsminne, 
”arbetsminne”, uthållighet, aktivitetsgrad, simultankapacitet och vakenhet. Dessa 
förmågor och egenskaper påverkas i sin tur av sådant som sinnesstämning, oro/lugn, 
hunger/törst och kroppsligt välbefinnande/sjukdom” (Gillberg, 2004, S.34-35).  
 
Gillberg (2004) hänvisar även till att bristen på uppmärksamhet kan skapa problem 
vid lekar och inför olika uppgifter, då eleven kanske missat den viktiga informationen 
som de behövde ta del av. Elever med ADHD kan ha svårt att lyssna på direkta tilltal, 
vilket också hör till den bristande uppmärksamheten. Uppmärksamheten störs också 
utav att personer med ADHD ofta blir lätt distraherade av yttre stimulans. Vidare 
menar Gillberg (2004) att de problemområden som elever med ADHD kan vara, 
generellt sätt, låg uthållighet, koncentrationssvårigheter, svårt att sitta still, låg eller 
hög avledbarhet, bristande impulskontroll, svårigheter med tidsuppfattning samt 
problem med vakenhet. Man kan även inkludera svårhetsgraden i att planera för de 
som har en uppmärksamhetsstörning.  

2.5 Sociala beteendestörningar 
Gillberg (2004) visar på att depressioner och sociala beteendestörningar kan vara 
förekommande hos elever med ADHD (även DAMP). Det vanligaste är att det sker i 
tioårsåldern annars kan det visa sig först i tonåren på ett utagerande sätt, och då är det 
större risk för antisocial utveckling. Gillberg (2004) talar om en psykisk ”ohälsa” som 
personer med ADHD och Damp kan få i samband med depression och social 
beteendestörning, genom att uttrycka: 
 

Aggressivitet, destruktivitet mot egendom och mot andra människor 
(inklusive allvarliga våldshandlingar), skolk, upprepade och långvariga 
rymningar hemifrån redan i tidiga skolår, eldsanläggelse, missbruk 
(inklusive mycket tidig debuterande cigarrettrökning) och sexuellt 
utagerande beteende (inklusive promiskuitet) är vanliga tecken på sådan 
störning (Gillberg, 2004, s.80).  
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2.6 Olika ”behandlingsmetoder” för ADHD 
”Psykisk utveckling hos barn kan inte forceras, men väl underlättas av en psykoterapi” 
(Cleve, 2000, s.20).  
 
Cleve (2000) talar varmt om psykoterapi, en metod som kan hjälpa även de som 
drabbats värst av sin diagnos. Vidare menar författaren att det är ytterst viktigt att det 
finns olika metoder då man har lättare att individanpassa metod till person. Då finns 
det en möjlighet att metoden passar både förutsättningar och behov. En variant av en 
behandlingsmetod är långvarig, djupgående psykoterapi som kan behövas och vara 
lämplig vid mer avancerad och komplicerad problematik. Ett flertal barn med ADHD 
lider psykiskt och behöver detta stöd för att bli starkare och få bättre självkänsla, hitta 
sitt värde och lära sig att leva med sin diagnos.  
 
Cleve (2000) skriver om en pojke som heter Douglas, han har den svåraste graden av 
ADHD. Trots det och pojkens svåra första år i sitt liv har han viljan att klara av sin 
vardag genom att låta sig hjälpas. Genom denna bok vill författaren visa betydelsefulla 
alternativ med gemenskap, omtanke och behandling istället för att drabbas av social 
utslagning. Det är en stark dokumentär om en pojke vars vilja är att kämpa för rätten 
till sin barndom och sitt liv, något som han också valt att dela med sig för andra 
människors skull. Tack vare det stöd han får via sina adoptivföräldrar och läkare 
öppnas nya vägar för honom. Douglas får också psykoterapi som pågår under sju år, 
och under dessa år förändras hans liv till det bättre och han genomgår en stor 
personlighetsutveckling.  
 
           Han kämpar sig från att vara styrd av inre destruktiva impulser till att bli en 

sammanhållen ung man som vill kunna planera sin tillvaro” (Cleve, 2000, 
s.18). 

 
Cleve (2000) nämner en form av terapi, Dysthe (2006) nämner en annan, kognitiv 
beteendeterapi. Dysthe (2006) lyfter också fram att ADHD inte är en sjukdom att 
behandla, utan att personer med ADHD behöver en anpassning för att gynnsamt 
utvecklas.  
 
           Förutom ren information om ADHD och medicinering kan man göra 

pedagogiska insatser i skolan och hemmet (små undervisningsgrupper, 
assistenter, olika strategier för inlärning, samt ett åtgärdsprogram). Man kan 
genomgå kognitiv beteendeterapi. Föräldrarna kan genomgå föräldraträning, 
PMT (Parent Management Training). Med hjälp av dessa åtgärder kan man 
lindra symtomen men de försvinner inte helt, man blir inte botad. ADHD 
har man hela livet (Dysthe, 2006, s.6).  

2.7 För- och nackdelar med att diagnostisera 
Brodin & Lindstrand (2010) tar upp för- och nackdelar med att diagnostisera. De 
menar bland annat på att det kan vara så att det finns en risk att man ”stämplas” och 
att personen som fått en diagnos får leva kvar med det i resten av sitt liv. Vidare 
poängterar författarna att elever med behov av särskilt stöd skall få det, men att stödet 
också ska finnas där för alla. Dysthe (2006) är inne på samma spår och nämner 
utanförskap och känslan av att vara annorlunda. Ibland kan det förekomma att någon 
elev blir retad eller känner sig annorlunda på grund av den extra hjälp som tydligt ges 
till eleven. Om det inte skulle göras till en ”stor grej” som skapar stor uppståndelse och 
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tydligt markerar att någon skiljer sig från mängden så skulle det inte behöva uppstå 
känsla av utanförskap (Brodin & Lindstrand, 2010, Dysthe, 2006). 
 
           Det är självklart att elever som är i behov av särskilt stöd ska erhålla detta, 

men kanske det istället skulle betraktas som en självklar rättighet för alla 
barn, med eller utan diagnos, att få det stöd de behöver för att tillgodogöra 
sig undervisningen i skolan. Då skulle inte diagnostiseringen vara lika 
central som den är idag (Brodin & Lindstrand, 2010, s.70). 

 
Vidare skriver författarna om tveksamheter kring diagnostisering. Vad beträffar 
symptomet uppmärksamhetsbrist så är det 6 av 9 kriterier som ska uppfyllas för att 
ställa diagnos. Genom att alla kriterier inte måste uppfyllas blir det lite tvetydigt 
(ibid.). Det visar sig vara vanligt att en eller flera symtom överlappar kriterierna för 
ADHD, där exempelvis problem med koncentrationen kan karaktäriseras som stress 
(Eisenberg & Sciutto, 2007). 
 
Dysthe (2006) skriver om hur det kan vara att få reda på att man har en diagnos. 
Författaren skriver om Rita Linn, som först i vuxen ålder får sin diagnos. Då hon fick 
reda på det så blev det som en mindre chock för henne, då hon trodde att det bara var 
”bråkiga killar” som skolkade mycket som hade ADHD. Författaren berättar hur hon 
själv kollade upp information på nätet och fick en aha-upplevelse av det hon tog del av. 
Fördelen här var att hon fick förståelse för den ständiga oron som följt henne genom 
livet, ta del av de olika uttrycksformer som ADHD visas på samt andra förklaringar till 
sitt beteende genom åren. Den enda nackdelen för henne var att hon fick reda på det 
så sent i livet. Vidare skriver författaren att det kan förekomma utveckling av 
tilläggsproblem hos flickor som inte fått rätt hjälp och rätt diagnos ställd i tid. Dessa 
tjejer kan drabbas av fobier, panikanfall, självskadning, ångest, depressioner, 
städmani och tvångsträning. 
 
Dysthes (2006) visar vad en person som har ADHD anser om diagnoser.  Enligt 
personen författaren skriver om, Rita Linn, är det inte något farligt eller konstigt. Men 
hon anser dock att det kan vara nödvändigt att få en diagnos i tid, så att personen 
ifråga får den hjälp och det stöd som behövs, samtidigt som hon vill motarbeta att 
diagnoser sätts på personer som inte har dem. Ett samtal ur texten belyser detta: 
 
            Som att det måste finnas rum för mångfalden. Jag är inte motståndare av 

diagnoser. Tvärtom. Vi behöver diagnoser som verktyg för att få de 
hjälpmedel och den behandling vi kräver. Vad är så farligt med diagnos? Det 
är ju bara en uppsättning symtom som uppträder tillsammans i så hög grad 
att man kan ge dem ett namn och – om du har tur – en orsak. Symtomen 
finns ju där ändå. Varför blir det så hemskt farligt när vi sätter namn på 
dem? (Dysthe, 2006, s.197) 

 
Folk är som du säger, rädda att placeras i fack. 
Hallå. Vem är det som placerar vem i fack? Vi låter oss frivilligt fängslas i ett 
system som inte tillåter avvikelser. Det jag vill motarbeta, är ett samhälle 
som ökar behovet av diagnoser på människor som i utgångspunkten inte 
skulle behövt dem” (Dysthe, 2006, s.197). 

 
Flera författare nämner problematiken i att sätta diagnos. De visar också på att det 
förekommer över- och underdiagnostisering, då det blivit så att personer felbedömts. 
Det kan vara personer som får diagnos på ADHD utan att i själva verket ha det eller så 
kan det vara de som inte får diagnosen fastställd trots att de har den. Författarna talar 
också om människors oro till detta, att det ska sättas en diagnos så fort någon ”sticker 
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ut” och skiljer sig från mängden (Dysthe, 2006; Eisenberg & Sciutto, 2007). Eisenberg 
och Sciutto (2007) nämner att vissa av ”symtomen” som hör till ADHD är sådana som 
passar in på de flesta barn och ungdomar, mer eller mindre och karaktäriserar 
ungdomstiden. Författarna vill uppmana att personer som arbetar med barn och 
ungdomar bör vara noggranna och försiktiga och inte bara dela ut diagnoser högt och 
lågt. Då det i vissa fall kan röra sig om psykotropiska läkemedel (medicin som ska 
bidra till att ändra beteende och humör) som tilldelas barn/ungdomar som egentligen 
inte ska ha dem blir det också ett problem och en fråga om övermedicinering (ibid.). 
För de personer som har ADHD kan det bli kostsamt med medicin samt kostnader för 
läkarbesök (Bouwmans, Buitelaar, Hakkaart-van Roijen, Schulpen, Tan, Vlasveld & 
Zwirs, 2006). 

2.8 Det pedagogiska arbetet 
”Att bli sedd som annorlunda och inte bli mött med förståelse och adekvata 
förväntningar skapar en känsla av att inte räcka till”(Gillberg, 2004, s. 11). 
 
Brodin och Lindstrand (2010) lyfter fram vikten av en skola för alla, där var och en har 
samma rättigheter. För att skapa en rättvis, demokratisk skola där allas olikheter är 
betydelsefulla samt att allas lika rätt till lärande värdesätts, så måste alla först och 
främst inkluderas. Vidare lyfter författarna att skolan måste vara flexibel och att 
lärarna ska jobba utifrån ett sociokulturellt perspektiv med eleverna i centrum, vilket 
innebär att lärande och utveckling sker i samspel med andra. För att arbetsmiljön skall 
vara trivsam och väl fungerande är detta en början att utgå ifrån. 
 
Gillberg (2004) poängterar vikten av lärarens kunskap och bemötande. Lärarens 
förhållningssätt ska vara på en humanistisk grund, där läraren bemöter sina elever 
som medmänniskor. Författaren lyfter fram att lärares kunskaper idag är alldeles för 
låga när det gäller pedagogiskt arbete kring barn med ADHD och andra närliggande 
funktionsnedsättningar. Enligt författaren stjälper ofta skolan dessa elever och detta 
kan orsaka att självförtroendet brister hos eleven. Vanligt förekommande är också att 
elever blir missuppfattade i olika situationer, det kan vara alltifrån uppkommande 
konflikter på raster till oro i klassrumssituationer. Detta kan bidra till att eleven blir 
utåtagerande genom att bete sig på ett negativt sätt och omgivningen ser honom eller 
henne som annorlunda. Vidare säger Gillberg att gränsdragning och överlappning är 
en betydelsefull del i förståelsen av själva bemötandet. För att bemöta elever med 
ADHD, samt andra neuropsykiatriska funktionshinder, krävs kunskaper om ADHD 
och den enskilde individen för att ha möjlighet att stödja sina elever samt deras 
familjer. Där utav anser flertalet författare att det är väsentligt att ha kännedom om de 
olika symtom som finns för ADHD samt att skillnaden kan vara stor från person till 
person (Ahlberg, 2001; Cleve, 2000; Gillberg, 2004; Honos-Webbs, 2005).  
 
Kadesjö (2001) säger att lärare måste vara trygga i sig själva och att det är en viktig 
egenskap som de behöver för att kunna bemöta elever med ADHD på ett pedagogiskt 
sätt. Genom att vara trygg i sin yrkesroll bidrar det till att läraren har lättare att kunna 
sätta tydliga gränser i skolsituationer vilket bidrar till att barnet lättare kan klara sin 
vardag i skolmiljön. Lärarlaget behöver dessutom utforma gemensamma regler som 
ska genomsyra undervisningen dessutom måste lärarna tillsammans stötta och hjälpa 
varandra i arbetet kring elever med ADHD.  
 
Flera författare lyfter fram vikten av att lärare behöver hjälpa sina elever att arbeta 
utifrån sina egna förutsättningar, även att finnas där som stöd och att försöka ge dem 
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den motivation som behövs för att ge en positiv känsla av vilja och lust. Läraren 
behöver anpassa sin undervisning utifrån elevernas förmåga och förutsättningar 
(Ahlberg, 2001; Cleve, 2000; Bengtner & Iwarson, 2000 ).  Vidare nämns motivation 
och inspiration som en viktig del i arbetet. Då uppgifterna i skolan är besvärliga, 
ointressanta, enformiga, långdragna och inte självvalda blir dessa svårare och skapar 
brist på koncentration och missnöje (Honos-Webbs, 2005; Teeter, 2004). 
 
Jakobsson (2002) beskriver bra kvaliteter i det pedagogiska arbetet, där etnografisk 
metodik (som innebär deltagande observationer och fältarbete där samspel mellan 
eleven och lärarens perspektiv) beskrivs som ett kraftfullt redskap. Vidare tar 
författaren upp om lärarens förhållningssätt gentemot eleven samt vad det resulterar i. 
Författaren belyser vikten av att vara en engagerad lärare med god samarbetsförmåga, 
det vill säga gentemot individ, skola och hemmet. Det skapar en trygghet och en bra 
arbetsmiljö vilket förhoppningsvis leder till att man underlättar för eleverna samt att 
de klarar av sin skolgång. Genom lärarens engagemang och intressanta uppgifter 
skapas ett intresse hos eleverna vilket resulterar i att eleverna lyckas klara av dem och 
vara uppmärksamma, oavsett om de har diagnos eller inte (Honos-Webbs, 2005; 
Teeter, 2004). 
 
Honos-Webbs (2005) skriver också om hur läraren kan lyfta fram styrkorna hos barn 
med ADHD, genom att släppa svårigheter och problem för att istället lyfta ovanliga 
(och vanliga) förmågor och styrkor hos eleven. Det handlar mycket om att hjälpa sina 
elever att värdesätta sina egna positiva egenskaper och stärka deras självförtroende. 
Att bemöta eleven på ett humant och positivt sätt, ge beröm och lyfta eleven, bidrar till 
att självkänslan stärks och barnet kan få uppleva känslan av att lyckas. Detta i sin tur 
bidrar till att de stärks som individer.  (Bengtner & Iwarson, 2000). 
 
           Att mötas med förståelse, respekt, och insikt är ett grundkrav för att känna 

tillhörighet i samhället” (Gillberg, 2004, s.11). 
 
Bengtner och Iwarson (2000) anser att det är viktigt att lägga fokus på barnens starka 
sidor och hjälpa dem att handskas med sina svårigheter i det vardagliga livet, att de kan 
fungera i skolmiljön, samt hantera sin vardag. Vidare lyfter Bengtner och Iwarson 
(2000) fram att rutiner är något som vissa barn med ADHD tycker om och värdesätter i 
vardagen. Författarna påpekar också att inför olika förändringar som sker i skolan och i 
hemmet måste eleven i tid bli varse om vad som ska hända, innan nya omställningar 
sker, annars kan eleven lätt drabbas av panik. För att hjälpa till med att få struktur 
finns vissa hjälpmedel som kan användas för att hjälpa eleven att få struktur i 
vardagen. Det kan vara allt ifrån att rita schema över hur dagen kommer se ut till att 
använda sig av en almanacka för att anteckna viktiga hålltider. Eleverna får på det sätt 
hjälp att hålla reda på vad som förväntas av dem och detta bidrar till att de kan känna 
sig trygga och harmoniska. 
 
Det finns även vissa metoder som läraren kan använda sig av i undervisningssyfte för 
att underlätta för elever i olika skolsituationer. Bengtner och Iwarson (2000) hänvisar 
till att yngre elever får skriva berättelser på tjockare papper som inte har förmåga att 
gå sönder lika lätt som ett vanligt papper kan göra, att träna på att hålla olika tider 
genom att ha en klocka på bänken som ställs in efter vad barnet förväntas göra. Det är 
läraren som hjälper barnet genom att programmera in hålltider i klockan som är 
nödvändiga att rätta sig efter under skoldagen, vilket leder till att barnet får en 
trygghet i vardagen, och oro kan minska. Författarna vill förtydliga att barnet på sikt 
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kan skapa och utveckla en självtillit till skolan och sig själva om läraren är kunnig i hur 
man strukturerar upp skoldagen, detta leder till att barnet kan känna sig trygg i 
skolmiljön. 
 
Gillberg (2004) säger att en omfattande del av de barn som har ADHD har svårt att 
fungera i en normalstor klass eftersom det ofta blir för många intryck i en stor grupp 
därför måste eleven få extra stöd i undervisningen för att kunna klara av denna 
påfrestande situationen. Författaren lyfter fram att flertalet av alla barn som har 
ADHD skulle behöva mer individuell undervisning eller bli erbjudna ingå i mindre 
grupper för att kunna komma vidare i kunskapsutveckling. Vidare anser författaren att 
individualisera är bra för barn med ADHD eftersom det kan innebära att barnet kan få 
enskilda genomgångar i olika ämnen som till exempel svenska, matte och andra språk. 
I praktiken är detta svårt att genomföra i en normalstor klass eftersom elevantalet är 
stort och läraren är ofta ensamma. Gillberg menar att en lösning på problem med 
koncentration i klassrummet skulle vara att läraren samlar alla barn, oavsett diagnos, i 
mindre grupper för att kunna individualisera och inkludera alla eleverna i de ”mindre” 
grupperna. På så sätt skapar läraren lugn och ro i klassrummet och eleverna får lättare 
att koncentrera sig på skolarbetet. 

2.9 Socialt samspel 
Enligt Bengtner och Iwarsson (2000) ställer samhället vissa krav på hur man ska bete 
sig i det sociala samspelet med andra och föräldrar formar sina barn utifrån dessa 
normer som samhället byggt upp. I denna norm ingår det att barnen ska kunna sitta 
stilla, lyssna, kontrollera sina handlingar, något som barn med ADHD kan ha mycket 
svårt att eftersträva. Författarna menar att vissa elever med ADHD kan ha en förmåga 
att misslyckas ganska ofta i ett samhälle där vuxna ställer sådana krav och detta 
påverkar naturligtvis barnets självkänsla på ett negativt sätt eftersom de ofta får 
tillsägelser och blir ifrågasatta hela tiden. 
 
Teeter (2004) skriver att barn med ADHD kan ha svårt att få varaktiga kompisar 
eftersom vissa har svår med det sociala samspelet, vilket till stor del beror på att det 
kan uppstår konflikter när de leker tillsammans. Vuxna som saknar kunskapen att 
handskas med barn som har ADHD misstolkar ofta situationen och tillrättavisar 
barnet utan grund. Barnet i sin tur blir förvirrat och känner sig misslyckade vilket 
leder till att självkänslan sviker dem. Horstmann & Steer (2009) och Teeter (2004) 
nämner det felvridna sättet att se på människor med ADHD. Författaren talar då om 
hur människor gärna väljer att se på de med diagnos som ouppfostrade. Detta leder till 
en försvårad situation för personer med en ADHD diagnos då de exempelvis ska 
socialisera sig, skaffa jobb eller vid mötet av en blivande partner, då de runt omkring 
har bristande kunskap om vad ADHD egentligen innebär. Det författaren också vill 
lyfta fram är att människor ska se till person och inte diagnos. Lärare ska hjälpa till att 
öppna upp för gemenskap och samhörighet hos eleverna emellan (Horstmann & Steer, 
2009; Teeter, 2004).  
 
Det är viktigt att ha kunskap kring diagnosen men också kunskap kring människan, 
som lärare är det därför viktigt att vara lyhörd och ha koll över klassrumssituationer. 
Vikten av att finnas där för alla sina elever är stor hos läraren och det är också av stor 
betydelse att ha god kontakt med vårdnadshavare såväl som elev (Brodin & 
Lindstrand, 2010; Dysthe, 2006; Teeter, 2004). Att ha ADHD kan också innebära en 
ekonomisk börda som kan bli påfrestande och slitsam för vårdnadshavare. Det kan i 
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sin tur leda till att den bördan återspeglas till barnet. Det är något som kan vara  en 
bakomliggande faktor i hur eleverna senare agerar i det sociala (Bouwmans, 2006). 

2.10 Elevens särskilda behov 
”Elever i behov av särskilt stöd är ett prioriterat område i såväl skollag, läroplaner som 
i regeringens utvecklingsplan för skolan” (Skolverket, 1998, s.5). Jakobsson (2002) 
lyfter fram de begränsningar av resurser som skolan har gentemot elever   i behov av 
särskilt stöd. På grund av detta så skapas ett problemområde som ligger i att avgöra 
vem/vilka som har rätten att få extra stöd i undervisningen. Det krävs tydliga 
motiveringar, och/eller diagnoser, för att få den formen av extra hjälp och de som 
avgör det är skolledare och lärare. Avgörandet för vem som ska få extra stöd kan vara 
problematiskt och frågan är om någon egentligen har rätt att utesluta personer som 
exempelvis saknar diagnos. Det är det av stor vikt att man inte ser mellan fingrarna 
vid elevernas särskilda behov, att alla verksamma lärare hanterar situationer på ett så 
bra och pedagogiskt sätt som möjligt. Det finns exempelvis olika övningar som är 
framtagna för att se vart eleverna ligger och var de behöver extra stöd och hjälp (Cleve, 
2002; Jakobsson, 2002). 

2.11 Att bygga upp självkänsla och förståelse 
Horstmann & Steer (2009) säger att nyckeln till skapandet av känslomässigt 
välbefinnande är självkänslan. Författarna lägger stor tyngd på hur betydelsefullt det 
är med en positiv självbild, Självkänslan leder till bland annat stolthet och känslan av 
att vara omtyckt och värdefull, vilket författarna menar bidrar till en lättare och bättre 
vardag. Elever med ADHD kan ha en lägre självkänsla, som i många fall kan bero på 
all negativ kritik de fått genom åren, samt deras egna erfarenheter av hur det gått i 
hem, skola och bland nya kontakter. Det i sin tur resulterar i att självbilden blir 
negativ och problemen blir större, med en negativ inställning försvåras varje dag. 
Enligt Teeter (2004) så kan personer med ADHD vara mer känsliga än andra och kan 
ha svårt att hantera svåra situationer, problem och krav. Vidare framhåller författaren 
att enligt forskningsrapporter lider två tredjedelar av de vuxna, som har eller har haft 
ADHD, av depression och ångestproblem. Vid kombination av annan psykisk störning 
kan det leda till problematik resten av livet.   
 
Brodin & Lindstrand (2010) nämner ett flertal gånger vikten om att läraren ska ”se alla 
sina elever”. Alla elever kräver förståelse och stöd för att bygga upp sin självkänsla och 
för att sedan i sin tur ta sig an vuxenvärlden. En fråga de ställer är om lärare har 
respekt för eleverna. De lyfter fram respekt som en viktig och väsentlig del i 
utvecklingen. Genom att visa respekt får eleverna en trygg grund som de kan utveckla 
en starkare självkänsla av. Därefter kommer förståelsen för ett livslångt lärande. 
 
Att känna sig inkluderad och vara inkluderad är av stor betydelse för att stärka den 
privata självkänslan. För att lyckas uppnå detta behövs delaktigheten. Genom att 
skapa en inkluderande undervisning där alla elever får vara delaktighet, så lämnas 
ingen utanför. Detta skapar också en starkare gemenskap som också bidrar positivt till 
lärandet och utvecklingen (Dysthe, 2006; Ahlberg, 2001; Horstmann & Steer, 2009). 
För att bygga upp självkänsla och förståelse så är det grundläggande att ha vetskap om 
eventuell diagnos. Dysthe (2006) vill också visa upp vikten av att få den hjälp som 
behövs så tidigt som möjligt, för en person med ADHD kan detta vara avgörande för 
hur framtiden kommer att se ut. I ett av författarens kapitel talar personen som har 
ADHD med en vän:  
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– Jag hoppas att det blir bra för dig till slut. Det är jag mest angelägen om. Det 
är intressant och nyttigt att komma in i ditt huvud och driva med i dina 
känslor och upplevelser, men jag vet inte om jag riktigt förstår vad jag hade 
kunnat göra annorlunda. Kanske du tänker att om du, och andra som har det 
som du just nu, kan få hjälp tidigt, kan saker bli annorlunda. (Dysthe, 2006, s. 
135)  
 

                       – Kära Aurora, du skulle inte ha gjort något annorlunda! Men jag har hopp om 
att min historia kan hjälpa andra i samma situation. Kanske den kan bidra till 
större självförtroende - och med det acceptans. Både från sig själv och andra” 
(Dysthe, 2006, s.135) 

2.12 Specialpedagogiskt arbete 
Jakobsson (2002) beskriver specialpedagogik som ett tvärvetenskapligt 
kunskapsområde, på grund av det handlar om så mycket och behandlar allt från 
dyslexi till autism. Specialpedagogiskt arbete har stor betydelse och det är välbehövlig 
inom alla ämnesområden i skolan. Specialpedagogiken ger stöd i undervisningen, 
ibland kan det vara i form av mindre grupper eller speciellt framtaget schema, även 
förekommer det att elever får assistent vid behov. Jakobsson menar att om inte den 
”vanliga undervisningen” lyckas nå ut till alla elever så behövs specialpedagogiskt stöd. 
Författaren upplyser att problemen i skolarbetet ansågs fram till 1970-talet ligga hos 
individen, det skulle då behandlas genom individuella träningsprogram. 
 
På 1980-talet tonades tanken ner kring individen och istället lyftes vikten av att lära 
sig i meningsfulla sammanhang, socialt. Denna period var klassrummet och klassen 
ytterst betydelsefulla. Under 1990-talet väcks åter tanken på att jobba med det 
individuella synsättet, i alla fall att skapa lite mer fokus på individen. Olika synsätt fick 
gå hand i hand för att inte skapa konflikter i form av kompromiss eller av 
ömsesidighet enligt Jakobsson (2002).  
 
Teeter (2004) skriver om att forskningen visar på att ADHD är ärftligt, har man en 
förälder med diagnosen så kan det vara 57 % chans att själv få den. Författaren säger 
dock att det inte måste vara så, men att det är bra att ha den kunskapen som 
förförståelse då det handlar om arbetet med barn och ungdomar i skolan. 

3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi 
För att få svar på studiens syfte och forskningsfrågor användes en kvalitativ ansats i 
studien om hur lärare arbetar med elever som har diagnosen ADHD. Stukát (2005) 
menar att i en kvalitativ undersökning kan forskaren använda sig av observationer, 
intervjuer, bildanalys och enkäter som forskningsmetod. Denna studie utgår från 
intervjuer (bilaga 1) istället för enkäter och det beror på att författarna ville ha 
möjlighet att lyfta viktiga tankar och funderingar som informanterna har under själva 
intervjutillfället. Den kvantitativa metoden däremot vill förmedla statistik genom 
siffror och diagram vilket görs via en enkätundersökning. Informanterna blir ombedda 
att svara på olika frågor som sedan bearbetas och lyfts fram i forskningens resultatdel. 
Den kvantitativa metoden visar exakta siffror, medan den kvalitativa ansatsen ger 
forskaren mer utrymme dvs. forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor för att på så 
sätt gå in på djupet i själva problemområdet (Ibid.).  
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Anledningen till att en semistrukturerad intervju valdes beror på att författarna ville 
kunna göra studien djupare dvs. skapa frirum för en djupare diskussion. Denscombe 
(2000) menar att det positiva med metoden är att författarna har möjlighet att ställa 
följdfrågor till informanten för att få djupare information, vilket inte skulle vara 
möjligt i en enkätundersökning. En annan fördel är att författarna har möjlighet läsa 
av informantens kroppsspråk för att få en uppfattning om hur de upplever situationen. 
Genom att använda sig av semistrukturerad intervju menar Denscombe att en dialog 
kan öppnas och risk för missuppfattning kan minskas avsevärt. Det är även viktigt att 
författarna har kunskap i ämnet innan intervjun inleds vilket annars kan upplevas som 
oseriöst. Författarna bör även tänka på att inte se informanten i ögonen vid känsliga 
frågor eftersom det finns risk att obehagskänslor uppstår hos informanten.  
  
Denscombe (2000) säger även att det finns vissa nackdelar med att använda sig av en 
semistrukturerad intervjustudie. Detta ena kan vara att det kan finnas vissa 
förutfattade meningar mellan parterna som till exempel åldersskillnad, socialstatus, 
kön eller etnicitet och det kan påverka undersökningen negativt. Den tekniska 
utrustningen kan också påverka resultatet dvs. att banda eller videoinspela samtalet 
kan bidra till att båda parter kan känna sig hämmade under själva intervjun (Ibid.). 

3.2 Urval  
För att få svar på forskningsfrågorna gjorde vi ett bekvämlighetsurval genom att 
intervjua 12 verksamma lärare på 5 olika grundskolor i Mellansverige, för att se hur de 
arbetar med elever som har diagnosen ADHD. Att använda sig av ett 
bekvämlighetsurval är att författarna valde att intervjua lärare inom deras 
bekantskapskrets. Vi bestämde oss för att ha vissa kriterier för att lärarna ska få 
medverka i studien och dessa kriterier frågade vi även om innan vi bokade in ett möte. 
Dessa kriterier valdes av oss för att vi ville att informanterna skulle ha erfarenhet av 
yrket samt lärarrollen. Dessutom ville vi att de skulle ha erfarenhet av att ha arbetat 
med elever som har diagnosen ADHD föra att få möjlighet att få svar på våra frågor. 
Kriterier valdes ut för vi ansåg de lämpliga då vi anser att vid saknad av 
arbetslivserfarenhet och lärarexamen inte skulle räcka för att stödja det vi ville få reda 
på i undersökningen. Kriterierna innebar att lärarna måste ha:  
 

• Minst ha 5 års arbetslivserfarenhet.  
• Behöriga grundskollärare.  
• Vara verksamma nu.  
• Ha erfarenhet av arbete med elever som har ADHD. 

 
Tidsmässigt hade vi ombett informanterna att avsätta 45 minuter för själva 
intervjutillfället. Lärarna vi har valt att intervjua på de olika skolorna undervisar allt 
från förskoleklass upp till årskurs 9 med olika ämnesinriktningar. Vissa av lärarna 
undervisar enbart i teoretiska ämnen medan andra även undervisar i estetisk 
praktiska ämnen.   
 
För att samla in materialet spelade vi in intervjun med hjälp av den inbyggda 
mikrofonen i datorn.  Innan själva intervjun kunde inledas hade vi kontrollerat att 
tekniken fungerade dvs. att ljudupptagningen var rätt inställd, så den som talade 
hördes bra. Vi prövade att prata och spela in för att vara säker på vilket avstånd som 
var bäst för att ljudupptagningen skulle bli så bra som möjlig. Eftersom vi valde att 
utföra sex intervjuer var, så beslutade vi oss om att anteckningar skulle föras som 
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sedan kunde kompletteras med det inspelade materialet. Det viktiga för oss båda var 
att det fanns anteckningar och intervjuer inspelade om det av någon anledning skulle 
uppkomma eventuella oklarheter under sammanställandet av det slutgiltiga resultatet. 
All information kring studien fick informanterna ta del av via det missivbrev (bilaga 2) 
som vi skickat ut innan intervjun.  
 
De lärare som vi träffat och intervjuat benämner vi som informanter, dessa består av 8 
kvinnliga och 4 manliga lärare. Samtliga lärare har olika lång arbetslivserfarenhet 
inom yrket vilket betyder att vissa har arbetat enbart i 5 år som var ett av kraven för 
att få medverka i studien medan andra har arbetat allt upp till 35 år. Dessa lärare har 
medverkat i vår empiriska studie: 
 

A. Lärare i årskurs 2. 10 års erfarenhet av yrket. Inriktad på matte och  
     Samhällsorienterade ämnen. 
B. Lärare årskurs 7-9. 10 års erfarenhet av yrket. Inriktad på matte, teknik  

                 och fysik. 
C. Lärare årskurs 7-9. 11 års erfarenhet av yrket. Inriktad på hem – och        
     konsumentkunskap och samhällsorienterade ämnen. 
D. Lärare årskurs 7-9. 10 års erfarenhet av yrket. Inriktad på hem- och 

konsumentkunskap och samhällsorienterade ämnen. 
E. Lärare årskurs 7-9. 35 års erfarenhet inom yrket. Inriktad på hem- och 

konsumentkunskap.   
F. Lärare årskurs 7-9. 20 års erfarenhet av yrket. Inriktad på svenska, engelska. 
G. Lärare årskurs 4-9. 33 års erfarenhet. Inriktning på mattematik, idrott och 

samhällsorienterade ämnen. 
H. Lärare årskurs 7-9. 30 års erfarenhet. Inriktning på samhällsorienterade 

ämnen. 
I. Lärare årskurs 7-9. 30 års erfarenhet. Inriktning på Samhällsorienterade 

ämnen, svenska. 
J. Lärare årskurs 1-3. 5 års erfarenhet. Inriktning på mattematik, svenska.  
K. Lärare årskurs F-5. 11 års erfarenhet. Inriktning på idrott. 
L. Lärare årskurs 6-9. 6 års erfarenhet. Inriktning på svenska, tyska. 

3.3 Databearbetning och analysmetod 
När vi inledde bearbetningen var första steget att vi läste igenom våra anteckningar 
och fyllde på med det inspelade materialet. Därefter renskrev vi alla intervjuer så att vi 
tydligt kunde se vad informanterna sagt i samband med varje intervjufråga. Nästa steg 
i databearbetningen analyserade vi alla intervjuer för att hitta likheter och olikheter i 
det informanterna svarat. För att tydligt kunna urskilja liknande svar använde vi oss 
av färgade pennor för att stryka under svaren med. För att ge ett tydligt exempel 
markerade vi liknande svar under exempelvis fråga 1 med färgen röd. När alla svar 
hade granskats kunde tre av svaren fått färgen röd två av svaren fått färgen blå, ett av 
svaren fått färgen orange. Där efter fortsatte vi med fråga två och gjorde exakt samma 
procedur med att färglägga liknade svar, men även markera så att det tydliggjorde 
enskilda svar. Denna process användes tills alla intervjufrågor var analyserade. Detta 
bidrog till att man på ett tyligt sätt kunde se vilka svar som hörde ihop eftersom de fått 
samma färg. Slutligen skrev vi en kort sammanfattning om respektive färg som lyfter 
en helhetsbild av det informanterna svarat. För att sedan kunna presentera svaren i 
studiens resultatdel omformulerade vi alla intervjufrågorna till passande rubriker 
(eftersom intervjufråga 2 och 3 går in i varandra valde vi att göra det till en rubrik). 
Intervjufrågorna omarbetades till rubriker enligt följande tabell: 
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             Intervjufrågor                                         Rubrik 
1. Hur länge har du arbetet som lärare? 
 

Erfarenhet inom läraryrket 

2 och 3. Har du någon erfarenhet av 
specialpedagogiskt arbete? Har ni någon 
specialpedagog anställd på skolan? 

Specialpedagogisk erfarenhet och antal 
anställda specialpedagoger på 
arbetsplatsen 

4. Får ni kompetensutbildning när det 
gäller att arbeta med elever som är i 
behov av särskilt stöd i skolan? 

Kompetensutveckling 

5. Anser du att du som lärare kan hjälpa 
elever med ADHD? 

Informanternas sätt att stödja elever med 
ADHD 

6. Har du eller har du haft någon elev 
med diagnosen ADHD i din klass? När? 
Antal? Hur arbetar du med dessa elever? 

Informanternas erfarenhet av elever med 
diagnosen ADHD 

7. Kan det pedagogiska arbetet förbättras 
på din skola när det gäller elever med 
ADHD? 

Vilket pedagogiskt arbetsätt kan 
förbättras för elever med ADHD? 

8. Hur tycker du man ska arbeta för att 
göra skoldagen så bra som möjligt för 
elever med ADHD, då menar jag alla 
verksamma lärare i skolan? 

Hur arbetar lärarna för att underlätta för 
elever med ADHD? 

9. Tycker du att du har den kunskapen 
man behöver för att hjälpa elever vidare 
som har diagnosen ADHD?  

Informanternas kunskap kring ADHD? 

10. Hur arbetar du för att individanpassa 
undervisningen för elever med ADHD? 
 

Informanternas sätt att individanpassa 
undervisningen 

11. Är det något du önskar tillägga i 
intervjun?  

Informanternas övriga råd och tips. 

 
När vi började bearbeta materialet märkte vi ganska snabbt att vi fått en klar bild av 
vårt problemområde eftersom många av informanterna lämnat liknande svar. Detta i 
sig resulterade i att en tydlig röd tråd växte fram.      

3.4 Reliabilitet och validitet 
Eftersom studien behandlar hur lärare arbetar med elever som har diagnosen ADHD, 
så är det svårt att säkerställa studiens reliabilitet och validitet. Vi upplevde att 
informanterna talade sanning, dock finns en viss risk att viktig information kan ha 
undanhållits som kunde ha varit väsentlig för studien. Samtidig ger Denscombe 
uttryck för ”att en forskare inte är någon tankeläsare” (Denscombe,2000, s. 265) . Det 
som kan göra det svårt att avgöra en studiens reliabilitet kan bero på hur frågorna är 
utformade, hur informanten mår, informationsbrister vid fråga svar och så vidare. Vi 
bedömer dock att de gjort sitt yttersta för att säkerställa reliabiliteten genom att vara 
extra tydlig under intervjun. Vi upplevde även att informanterna var positiva och 
öppna och frågade gärna författarna om de inte förstod frågorna och på så sätt kunde 
risk för missuppfattning minimeras. Vi hade även ljudinspelningen att gå tillbaka till 
om oklarheter skulle ha uppkommit under sammanställandet av data. Vid 
transkriberingen av ljudupptagningen betonar författarna att rösterna var tydliga 
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vilket gjorde att det hördes bra och därigenom minskade även risken för 
missuppfattning.  
 
Om studien skulle göra på nytt skulle resultatet bli densamma då? Författarna menar 
att det troligtvis inte skulle bli samma resultat eftersom informanterna sannolikt 
erhållit sig nya erfarenheter inom området och på så sätt skulle de svara annorlunda. 
Vidare menar Stukát (2005) som Dencombe (2000) att reliabiliteten i en kvalitativ 
studie är förhållandevis låg vilket beror på att studien är svåra att jämföra. Denscombe 
menar att studie kan genomföras igen om den utförs på samma sätt som den innan, så 
länge man uppfyller studiens frågeställningar, metod och urval.   
 
Stukát (2005) menar att validitet är samma sak som giltighet och är ett sätt att 
kontrollera om studien mäter det som förväntas att mätas. Vidare menar Stukát att det 
kan hända att informanten inte lämnar uppriktiga svar för att till exempel skydda sig 
själv, vilket gör att validiteten blir lägre om svaren är tvivelaktiga. Vad det gäller denna 
studie så anser vi att validiteten är tillförlitlig till dess omfång eftersom författarna 
tolkade att informanterna uppgett trovärdiga svar. Vi vill förtydliga att studiens 
intervjufrågor grundar sig på studiens syfte och frågeställningar vilket gör att det blir 
en bra koppling mellan syfte och metodval. För att försöka säkerställa hur lärare 
arbetar med elever som har diagnosen ADHD valde författarna att ha en 
semistrukturerad intervjustudie där informanterna själva hade möjlighet att 
vidareutveckla sina svar. Dessa svar kunde sedan jämföras med andra källor för att 
stärka validiteten. (Denscombe, 2000).  

3.5 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2002)  betonar att inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning finns det vissa etiska direktiv man måste förhålla sig till, innan en studie kan 
inledas. Dessa riktlinjer inkluderar fyra områden. Informationskravet innebär att 
syftet med studien måste förmedlas dessutom måste respondenten upplysa 
informanten om att deltagandet är frivilligt. För att uppfylla detta krav har vi skickat 
ut ett missivbrev, där studiens syfte förmedlas samt att deltagandet är frivilligt. Om 
eventuella oklarheter skulle uppstå under tidens gång har de tillfrågade informanterna 
fått våra kontaktuppgifter för att de lättare ska kunna kontakta oss om så skulle 
önskas. Vid intervjutillfället har vi även informerat informanterna om att de när som 
helst kan avbryta sitt deltagande om de skulle vilja det. 
 
Enligt samtyckeskravet innebär det att författarna måste fråga informantens 
vårdnadshavare om tillstånd om denne är under 15 år och i vårt fall behövdes inte det 
eftersom informanterna är i vuxen ålder. Enligt konfidentialitetskravet måste 
respondenten försäkra sig om att inga uppgifter ska kunna spåras till intervjusamtalet. 
För att uppfylla den tredje regeln har vi bandat samtalet med en privat dator, där 
informationen sparats ner på datorns hårddisk dvs. inga lösa band har använts under 
intervjun. Det insamlade underlaget får inte säljas efter att studien har avslutas detta 
enligt den fjärde regeln nyttjandekravet.  Efter avslutad undersökning får materialet 
endast användas i vetenskapligt syfte.   
 
Som vi tidigare nämnt och för att informanterna skulle vara väl förberedda innan 
intervjutillfället så har ett brev skickas ut dvs. ett missivbrev. I brevet pressenterar vi 
oss själva och vad vi har för syfte med studien. Vi har även skrivit kontaktuppgifter till 
oss och till vår hanledare på högskolan så att informanterna kan höra av sig vid 
eventuella frågor. Vidare har vi klargjort de forskningsetiska principerna i brevet. 
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4 Resultat 

4.1 Erfarenhet inom läraryrket 
Yrkeslivserfarenheten mellan informanterna skiljer sig, det vill säga att den som har 
arbetat kortast en har fem års erfarenhet, medan den som har arbetat längst har 35 års 
erfarenhet (utav de övriga informanterna så har 1 arbetat i 6 år, 2 har arbetat i 10 år, 3 
har arbetat i 11 år, 1 har arbetat i 20 år, 2 har arbetat i 30 år och 1 har arbetat i 33 år). 
Alla lärare säger sig trivas med sitt yrkesval.  

4.2 Specialpedagogisk erfarenhet och antal anställda 
specialpedagoger på arbetsplatsen 

 Alla informanterna har erfarenhet inom läraryrket, men när det gäller att själva säga 
om de har specialpedagogisk kompetens skiljer det sig markant. Tre av informanterna 
menar att de har specialpedagoger på skolan att luta sig mot vid behov av stöd och 
hjälp i olika situationer och därigenom tillägna sig specialpedagogisk erfarenhet. 
Dessa lärare säger också att de tillsammans med specialpedagogen upprättar 
åtgärdsprogram för de elever som inte når målen. Men att de även samtalar om elever 
som till exempel har ADHD för att se hur man kan hjälpa och underlätta för dem i 
skolan.  
 
Flera av informanterna säger att de både saknar specialpedagogisk utbildning och 
dessutom specialpedagog på skolan att tillgå. För att få specialpedagogisk kompetens 
menar de att det ligger i det egna ansvaret att vidareutbilda sig på 
högskolan/universitetet för att få en bredare yrkeskompetens.  Men de poängterar att 
de saknar och tycker det är viktigt att varje skola har minst en specialpedagog. Detta 
skapar trygghet och kvalité för både lärare och elever menar de. Fyra av informanterna 
påtalar att de inte har någon utbildning men att de arbetat med specialpedagoger 
under sina år som verksamma lärare. De säger även att de mer eller mindre har 
arbetat med barn och ungdomar i behov av särskilt och därigenom tillägnat sig 
kunskaper inom området. Dessa fyra informanter säger sig dock sakna någon behörig 
specialpedagog arbetsplatsen. Den sistnämnda informanten är utbildad 
specialpedagog, men arbetar inte som det i nuläget, men har både kompetensen och 
erfarenhet att ha arbetat med barn som har ADHD.  
 
En av informanterna poängterar sin roll som lärare och hur denne anser att det 
fungerar i det vardagliga arbetet, genom att uttrycka sig enligt följande: 

 
Jag har inte arbetat som specialpedagog. Bara i det vardagliga jobbet (arbetat 
med barn med diagnoser). Jag får information om elever och deras 
individuella behov, som man sedan måste hantera i det vardagliga. 
 

Alla informanterna betonade, att de under arbetslagsträffarna, samtalar om olika 
elever som eventuellt behöver hjälp att komma vidare eller av någon anledning 
behöver extra stöd i skolan. De bollar idéer hur man kan lösa problemet så att det blir 
så bra som möjligt för eleven. En informant säger att om det finns någon som är 
kunnig om till exempel ADHD så hjälper denne gärna till att dela med sig av sina 
erfarenheter till oss andra. En lärare säger att det är viktigt: 

 
Att samtala i arbetslaget och bolla idéer om elever som är i behov av särskilt 
stöd, gör att man tillägnar sig nya kunskaper och erfarenheter i 
specialpedagogiska frågor. 
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4.3 Kompetensutveckling 
När det handlar om kompetensutveckling inom specialpedagogik säger de flesta av 
lärarna att det prioriteras väldigt lågt, man talar om ”punktinsatser” och visar tydligt 
på att det är ”inget som dukas upp”. Några av dem menar att om man vill ha mer 
kompetens inom specialpedagogik så är det upp till var och en att söka olika kurser. 
En av lärarna anser att man borde få möjlighet att samarbeta eller samtala med en 
skolpsykolog för att få råd och hjälp då problem uppstår. I dag har vi lärare möjlighet 
att söka lärarlyftet för att kunna vidareutbilda oss.  
 
 En lärare berättar att: 
 

     För några år sedan gick jag en utbildning som handlade om    
      Aspergers syndrom och den utbildningen var väldigt       
      givande.  
 

Av de informanter vi intervjuat som har anställda specialpedagoger på sin skola, 
hänvisar de flesta av dem att respektive specialpedagog brukar hålla i olika 
föreläsningar efter att själv varit på olika utbildningar. Detta brukar oftast ske i 
samband med studiedagar då kompetensutveckling ligger i fokus. En av dessa lärare 
säger även att Barn och ungdomspsykologin (BUP) har varit och föreläst om hur man i 
skolan kan arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd.  
 
Läraren säger också: 
 
          Vi får inbjudan hela tiden från olika företag om utbildningar, men som sagt så 

är det inte ett prioriterat område.  
 

          Men det fanns dock två informanter som hade fått kompetensutveckling om ADHD i 
form av ett föreläsningstillfälle. En av dessa hänvisade till att det var på grund av att 
de skulle få elever med diagnosen till sitt arbetslag. Den andre informanten påpekade 
att det behövs en djupare individuell kunskap kring diagnosen ADHD än bara en 
föreläsning kan ge.  

4.4 Informanternas sätt att stödja elever med ADHD 
Ett flertal av informanterna saknar både specialpedagogisk utbildning och 
kompetensutveckling, dessa anser att det är synd då det är ytterst viktigt att ha den 
kunskap som behövs då någon elev har ADHD eller om det skulle finnas någon annan 
form av problematisering som skulle kunna påverka vardagen i skolan. En av dessa 
lärare blir relativt upprörd under frågan och tydliggör problemet genom att påpeka: 

 
   Viktigt för alla! Mer stöd, mer kunskap. Hur ska annars dessa elever klara av 
sin skolgång och sin framtid. Vi ska hjälpa inte stjälpa! 

 
Vidare så menar flera av informanterna också att det kan förbättras med hjälp av mer 
kompetensutveckling och mer tid. De anser att då tiden inte räcker till så drabbar det 
eleverna negativt. För att ge det ultimata stödet krävs både tid och kunskap, något som 
alla är överens om. När det handlar om stöd och hjälp anses det som en självklar del av 
lärarens uppdrag.  
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En lärare säger:   
 
          Alla måste kunna säga att de ska stödja elever med ADHD. Man ska skapa en 

bra relation. Mötas på rätt nivå. Man får göra olika insatser för olika personer.  
 
Några av informanterna nämnde under denna del att de vill hjälpa eleverna utifrån 
deras behov samt att det måste finnas en dialog mellan lärare – elev för att lyckas ge 
dem stöd. En av informanterna visar problematiken i det hela och informerar: 
 

Kan stödja? Hur? Olika från elev till elev. Hemskt olika. Man måste 
individanpassa verksamheten till eleverna. Man måste sätta upp egna mål.   
  

Resterande informanter talade om vikten av förståelsen, att man inte ska pressa elever 
med ADHD och inte ”peka ut dem”. Istället för att säga ”Nu ska du…” använder man 
sig av ”Vi måste..”, det skapar mindre riktad press riktad mot individen. Vidare nämns 
att man bör vara försiktig och lyhörd för vad som sker i klassrummet, vara med hela 
tiden och upptäcka om något inte stämmer. Som lärare ska man skapa god kontakt 
och behandla sina elever med respekt, tänka på hur man tilltalar sina elever och 
upprepa viktig information.  

4.5 Informanternas erfarenhet av elever med diagnosen ADHD 
Alla lärare säger att de någon gång under sina år som lärare haft elever med ADHD i 
sin undervisning. Alla lärarna poängterar också att de upplever att de finns elever som 
har drag av någon diagnos som till exempel ADHD symtom men att eventuell 
diagnostisering saknas. Om det är något lärarna skulle vilja göra annorlunda eller 
förbättra, så säger alla att man måste lära sig att utgå från den enskilde individen, 
genom att hjälpa dem att skapa struktur för skoldagen. Åtgärder man kan ha för att få 
struktur är att man är tydlig i sina instruktioner det vill säga man kan hjälpa eleven att 
punkta upp viktiga händelser som kommer ske under dagen. Flera av lärarna säger 
också att placeringen i klassrummet är viktig, så att eleven inte ska bli distraherad. Det 
är även angeläget att man inte har så mycket föremål såsom teckningar, tavlor och 
andra saker på väggarna som kan störa eleven.  Tre av lärarna poängterar att det 
känns viktigt för dem att finnas i närheten, för att kunna stödja och vägleda eleven om 
det skulle behövas. Därför tycker dessa lärare att det är viktigt att skolan prioriterar att 
ta in en extra resurs i klassrummet så att den ordinarie läraren kan finnas i närheten 
för dessa elever med exempelvis ADHD. 
 
En av lärarna menar att: 
 
          För mig är det viktigt att skolan tar in en extra resurs när man har en elev med 

ADHD. Detta för att kunna hjälpa och stödja eleven på bästa sätt. Det är svårt 
att räcka till som lärare om man är ensam med en hel klass.  

  
Några lyfter fram att det är vanligare idag en förr, att det idag finns fler elever i varje 
klass som har någon typ av diagnos, samt i olika grader. De här lärarna talar också om 
kunskap som en viktig grund för att kunna sätta rättvisa betyg. Av de råd och tips som 
nämns så hänvisar de till att man ska lära känna eleverna (den personliga kontakten), 
förbereda eleverna, ta hjälp av kurator eller liknade vid behov och att man ska vara 
försiktig och inte heller döma för fort. En lärare nämner också att man förändrar sitt 
beteende under årens lopp genom att yttra sig att:  
 
               ”Man är inte samma lärare nu som för 10 år      
                sedan”.  
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Här var det dock flera av informanterna som ansåg att vissa kolleger genom åren har 
handlat fel, och då de ser utifrån ett bredare perspektiv det vill säga i hela Sverige så 
tror de att det säkerligen sker orättvisa på grund av bristande kunskap (när man bland 
annat ser på betygsättning och tillrättavisning). Någon backar långt tillbaka och 
hänvisar till att de borde blivit mer förberedda på detta (kring ADHD, och att 
handskas med diagnoser) under sin utbildning till lärare. 
 
En av lärarna berättar att hon hade en flicka i sin klass för sex år sedan som hade 
diagnosen ADHD. Läraren menar att det ofta kunde bli konflikter där den här flickan 
var inblandad eftersom flickan hade svårt att skilja på skoj och allvar.  
 

Tjejen jag tänker på hade också andra symtom, som att hon inte förstod skoj 
eller ironi, utan tolkade allt ordagrant. Detta kunde lätt leda till missförstånd. 

4.6  Vilken pedagogiskt arbetsätt kan förbättras för elever 
med ADHD? 

Alla lärare poängterar att elever är olika och att undervisningen måste anpassas 
utifrån varje enskild individ. Lärarna framhäver också att de skulle vilja ha mindre 
grupper för att kunna tillgodose alla elevers olika behov och förutsättningar. Genom 
att få mindre grupper, så hinner läraren se alla elever samt att klassrumsmiljön 
troligtvis blir mer harmonisk vilket skulle gynna de med diagnosen ADHD. En av 
lärarna som undervisar i hem- och konsumentkunskap säger:  
 

Som undervisningen ser ut hos mig idag, så har jag tjugo elever på åtta kök 
vilket är alldeles för många elever för lokalens stor. Detta bidrar till att det ofta 
blir rörigt och stimmigt i klassrummet. 

 
Alla lärarna menar att det borde vara färre elever i varje klass/grupp, för att en bättre 
kvalitativ undervisning ska kunna bedrivas. Att ha små grupper bidrar till att det blir 
lugnare och eleverna kan koncentrera sig bättre. Flera av lärarna säger att elever med 
exempelvis ADHD har ett större behov av lugn och ro för att kunna fokusera på det 
dem ska göra, då är små grupper att föredra. Flera av lärarna menar att det finns mer 
utrymme att hjälpa och stödja eleverna om de skulle ha mindre elevgrupper och fokus 
kan då läggas på individen. En av lärarna framhäver att om hon skulle få färre elever 
att undervisa i en och samma grupp skulle hon kunna prioritera dessa elever med till 
exempel ADHD och hjälpa dem på ett sätt som inte är praktiskt möjligt idag.  
 
Läraren säger: 
 

Skulle skolan prioritera att ta in extra resurser i undervisningen, så skulle det 
gynna eleverna och mig som lärare.  

 
En av lärarna berättar att de arbetar med något som kallas komet och det handlar om 
bemötande. Det handlar om att man som lärare ska bemöta eleven på ett positivt sätt i 
alla lägen det vill säga att man lyfter det positiva med eleven innan man till exempel 
poängterar det negativa. 
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Läraren säger att: 
 

 Om en elev till exempel förväntas att räkna matte och inte gör det utan sitter och 
dagdrömmer istället så ska man bemöta dem på ett positivt sätt. ”Det är bra att 
du vilar dig lite, men nu kanske du ska ta och räkna lite också”. 

 
Läraren menar att bemötande av elever är väldigt viktigt och på skolan arbetar alla 
lärare tillsammans det vill säga att vi är ansvariga för alla elever. Läraren förklarar 
genom att säga: ”Det jag menar med det är att jag inte bara säger till mina elever utan 
ser jag andra elever exempelvis på en rast bete sig illa så tar jag det med dem”.   
 
Informanterna nämner allt ifrån mindre grupper till ett rent och snyggt klassrum. 
Lärarens roll är också av stor vikt, för att förbättra det pedagogiska arbetet krävs 
också att läraren är tydlig samt planerar sina lektioner väl. För ett hållbart lärande och 
en god arbetsmiljö krävs ordning och trygghet. En av informanterna lägger upp en bra 
tolkning och sammanfattning på vad som krävs: 
           

Mindre grupper, mindre kaos. En stökig miljö är helt omöjlig att arbeta i, både 
för de med ADHD och resterande delen av klassen. För alla! 

 
En annan säger: 
 
          Mindre byråkrati och mer tid med eleverna! 

4.7 Hur arbetar lärarna för att underlätta för elever med 
ADHD? 

För att underlätta för elever med ADHD tror vissa av lärarna att det är bra att inte ha 
för långa lektioner, då lektionen är längre än en timme så kan det vara bra att ta en 
paus. En av lärarna hänvisar till att man bör använda tavlan (Whitebord) mer och 
skriva upp bland annat tider att komma ihåg. Denne fortsätter med att upplysa om 
tidsuppfattningen som kan vara ett problem hos vissa med diagnosen, och då är tavlan 
ett bra hjälpverktyg. Samma person hänvisar till att man ska tänka på att inte ge för 
många uppgifter på en gång, att ”ett papper i taget” är att rekommendera. Två av 
informanterna säger att man underlättar genom att ha intressanta lektioner där man 
försöker varva mellan praktiskt och teoretiskt. 
 
Hur man ska arbeta med elever som har diagnosen ADHD tycker flertalet lärare är en 
komplicerad fråga. De säger att de någon gång har haft någon elev med ADHD, men 
att det inte hör till vardagen. Utifrån deras pedagogiska erfarenhet kan de säga att det 
finns många elever som har drag av någon diagnos, men att de ofta saknas utredning. 
En av lärarna menar att det kan vara föräldrarna som inte vill ha en diagnos på sitt 
barn för att det kanske kan vara negativt för barnet i framtiden.   
 
 Läraren menar att: 

 
Det är svårt att bedöma om en elev har en diagnos om det inte finns någon 
utredning eller om det eventuellt kan vara något annat som gör att eleven 
beter sig annorlunda. För mig är det svårt att avgöra eftersom jag inte har en 
specialpedagogisk utbildning och inte har behörighet att diagnostisera elever. 
Men man måste alltid utgå från eleven och hjälpa dem utifrån deras 
individuella behov. 
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Flera av lärarna menar att elever med ADHD behöver mer lugn och ro samt en 
strukturerad tillvaro i skolan. Lärarna säger också att det är viktigt att ge tydliga 
instruktioner när uppgifter ska introduceras. Två av lärarna menar att det är 
betydelsefullt för eleven om de tar dem år sidan om det skulle uppstå eventuella 
incidenter såsom bråk eller andra störande beteenden. Lärarna påpekar vikten av att 
inte lösa dessa konflikter inför hela klassen utan ta det med dem det berör för att inte 
göra någon stor grej av det. För en elev med ADHD menar flera av lärarna att det är 
mer betydelsefullt för eleven att få vara i mindre grupper för att minimera chansen att 
det inte uppstår eventuella incidenter som bråk till exempel.  
 
I skolan menar alla lärare att det är viktigt att lyfta elevens positiva sidor, men det är 
även viktigt för alla elever att höra vad de är bra på. Men lärarna betonar att de inte är 
så vanligt att de har så många barn som har diagnosen ADHD därför kan de inte säga 
exakt hur man ska arbeta inom området. 
 
En av lärarna uttrycker sig enligt följande:   
 
         Som lärare kan man tycka att vissa elever har drag av vissa diagnoser, men som 

sagt är vi inga läkare som har befogenheten att sätta diagnoser på eleverna. 
Man ska nog akta sig lite för att tycka för mycket, när man inte har den 
befogenheten att avgöra om en elev har en diagnos. 

4.8  Informanternas kunskap kring ADHD 
Alla lärare menar att de har grundutbildningen att luta sig mot och att det är av 
individuellt intresse att lära sig mer om elever som har behov av särskilt stöd, 
exempelvis ADHD. Finns inte kunskapen kommer inte en klass att fungera menar 
några av lärarna. Flertalet av lärarna tycker att de har kunskap kring bemötandet med 
elever som har ADHD, den kunskapen har de tillägnat sig genom sin 
arbetslivserfarenhet. Att behandla alla elever lika menar flera av lärarna är en 
väsentlig del av yrket. Lärarna säger också att det är viktigt att skapa trygghet för 
elever som har ADHD. Några menar på att det är av stor vikt att fånga elevernas 
uppmärksamhet och få dem motiverade. En av lärarna menar att val av lokal är a och o 
för att det ska fungera för eleven i klassrumssituationer, samt att läraren måste läsa av 
när det fungerar för eleven i klassrumssituationer och arbeta utifrån dessa 
iakttagelser.  
 
En av lärarna som undervisar i HKK (Hem – och konsumentkunskap) tycker att 
hennes ämne är bra eftersom det är tillåtet för eleverna att röra på sig under 
lektionstid. Detta är nog en fördel för elever som har ADHD, tror hon eftersom de inte 
är tvungna att sitta stilla längre stunder. Läraren menar att ämnet utgör en bredd där 
det är praktiskt möjligt för eleverna att arbeta tillsammans. Det är tillåtet att prata och 
hjälpa varandra vilket medverkar att elever med ADHD kan känna trygghet eftersom 
de inte är tvungna vara stillasittande. Läraren betonar att eleverna får synas och höras 
vilket kanske inte är lika självklart i ett teoretiskt ämne. Under genomgångar anser 
flera av lärarna att problematiken visar sig för elever med ADHD, vilket kan innebära 
att eleven ofta har svårt koncentrera sig på att hänga med på vad som ska göras under 
lektionen. Därför menar lärarna att de ofta får ta enskilda genomgångar för att vara 
säkra på att eleverna vet vad de ska göra.  
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4.9 Informanternas sätt att individanpassa undervisningen  
För att kunna individanpassa undervisningen menar alla lärare att först och främst 
måste de se till att elever med ADHD får det så lugnt som möjligt omkring sig. En av 
lärarna menar att de måste vara förberedda på vad som ska hända, vad de ska göra, 
vem de ska arbeta med och så vidare.  
 
           Som lärare måst man förbereda eleven noga och i god tid innan, om klassen 

ska göra något speciellt som till exempel gå på studiebesök, teater eller om 
någon vikarie ska komma till klassen.   

 
Flera av lärarna lägger tyngdpunkten på att fasta rutiner och tydlighet är a och o för en 
elev med ADHD, för annars kan det bli kaos. Lärarna berättar att det är viktigt att 
strukturerar upp vardagen och samtidigt gör en utvärdering på när det fungerar samt 
när det inte fungerar, för att på så sätt kunna individualisera.  Lärarna lyfter fram 
vikten av att hitta vägar eller sätt för att hjälpa elever hur de ska tänka i olika 
situationer. Vidare menar lärarna att prov måste förberedas noga och läxor bör vara 
till samma dagar varje vecka. Flera av lärarna betonar vikten av att ha mycket kontakt 
med hemmet eftersom dagsformen kan variera för eleverna, det vill säga att eventuella 
konflikter kan förstöra en hel dag eller mer. 
 
Enligt ett flertal av lärarna så är detta lite av ett problem. Det anses vara svårt att 
lyckas skapa en bra fungerande individanpassad undervisning som gynnar alla. En 
lärare säger: 
 
          Jag har försökt på 1000-sätt. Kommit fram till att det inte går med det jag kan 

och vill. Det går inte att genomföra med den organisation som är nu. 
Ämneslärare, lokaler och schemaläggningen. Som enskild lärare går det ej att 
fixa. Det behövs en annan miljö. 

 
Två lärare säger att det kan vara möjligt att få det att fungera genom att komma 
överens om gemensamma demokratiska mål. Sedan är det viktigt att se vad som 
fungerar samt vad som inte fungerar, återigen nämns relationen mellan lärare – elev 
som en betydelsefull del av arbetet. Informanterna anser att en god relation gynnar 
arbetet. Utifrån det så är det lättare att försöka få ”lektioner som passar alla”.  

4.10 Informanternas övriga råd och tips 
Flera av lärarna säger att deras kunskaper är alldeles för låga när det gäller att arbeta 
med elever som har diagnosen ADHD. De säger också att de skulle vilja lära sig mycket 
mer om diagnosen ADHD och de säger att de hoppas att skolorna i framtiden kommer 
lägga mer tid och resurser på att kompetensutveckla personalen inom detta område. 
Vidare vill lärarna säga att specialpedagogik borde ingå i grundutbildningen mer än 
vad det gör i dagens lärarutbildning. Med det menar lärarna att det borde ingå fler 
obligatoriska kurser och verksamhetsförlagd utbildning, för att göra så de 
nyexaminerade lärarna får en bredare kompetens inom sitt yrkesval.  
 
En av lärarna vill poängtera att de inte har någon specialpedagog på skolan och detta 
tror hon har att göra med ekonomiska skäl. Hon menar att hon skulle önska att det 
fanns en som kunde stötta och vägleda personalen i arbetslagen vilket skulle 
underlätta arbetet kring elever med exempelvis ADHD. Läraren menar att det är 
viktigt att ha någon att fråga, när det gäller elever som är i behov av särskilt stöd. 
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Man kan fråga om råd och tips om till exempel hur man ska bemöta dem och 
så vidare. Men som det är nu så får jag gå på min yrkeserfarenhet.  

 
En annan säger: 
 
 Mer kunskap åt alla. Den kan vara avgörande för ett flertal individer och deras 

framtidsöde. 
 
Några lärare talar varmt om att en bra gemenskap med all personal på skolan är 
betydelsefull för att kunna hjälpa varandra med råd och förslag. När det gäller just  
ADHD så bör personalen ha i beaktning att det inte är samma symptom hos alla. 
Läraren ska ha god elevkontakt och tänka på att vara en god lyssnare. Några lärare 
upprepar igen att inte läraren ska döma eleven utan bilda sig en egen uppfattning och 
åsikt. En lärare säger ”Lär känna och förstå”. Avslutningsvis kommer självklara råd 
som säkerligen alla kan hålla med om och som visar  humanitet och värdegrund. 
 

              En av lärarna säger: 
 

Se eleven som en individ, ett namn, en människa. Inte som en 
diagnos eller ett problem! 
 

En annan lärare säger: 
 

Respektera personen för den som den är. Alla! Aldrig trycka ner någon! 

4.11 Resultatsammanfattning 
Efter att vi analyserat vår empiriska studie har vi kommit fram till hur lärare arbetar 
med elever som har diagnosen ADHD. Resultatet visade att lärarna lägger fokus på att 
skapa struktur så att eleven känner trygghet i skolan. Att skapa en trygg tillvaro för 
eleven innebär att lärarna till exempel skriver hålltider, så att eleven vet vad som 
kommer hända under dagen. Lärarna poängterade även att klassrummets möblering 
har betydelse för att kunna skapa en trygg arbetsmiljö för elever med ADHD. Detta 
innebär exempelvis att det inte får vara för mycket föremål i klassrummet som tavlor, 
teckningar, och andra saker som kan distrahera eleven. Trygghet kan också innebära 
att det är tillåtet att ta kortare pauser när koncentrationen börjar tryta. Då kan eleven 
till exempel göra något annat en stund för att på så sätt återuppta fokus. Alla lärare 
poängterar att barn och ungdomar är olika och att undervisningen måste anpassas 
utifrån den enskilde individen. Att individualisera menar lärarna kan innebära att 
vissa elever med exempelvis ADHD behöver tydligare instruktioner vid genomgångar 
och detta kan ske individuellt eller i mindre grupp.     

 
En annan viktig aspekt som lärarna lyfter som central i det pedagogiska arbetet är att 
det finns en bra dialog mellan läraren och eleven, för att läraren ska kunna ge eleven 
rätt stöd i undervisningen. Studien visade även att lärarna arbetar för att upprätthålla 
ett gott samarbete med hemmet vilket gynnar eleven positivt i längden. Att samarbeta 
med hemmet innebär att läraren kommunicerar med föräldrarna om elevens 
dagsform, om eventuella problemlösningar och annat som har med elevens skolgång 
att göra. Vidare har studien visat att det är alldeles för stora grupper/klasser ute i 
skolorna och alla lärare menar att de skulle önska att de hade mindre 
undervisningsgrupper, för att hinna med alla elever. Slutligen menar lärarna att de 
arbetar för att bemöta eleverna positivt i alla lägen, det vill säga att man lyfter det 
positiva med eleven innan man poängterar de negativa.    
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra en semistrukturerad intervjustudie eftersom vi ansåg att det 
var den bästa metoden för att uppnå vårt syfte. Vi beslutade oss dessutom för att 
intervjua sex personer var eftersom vi båda har småbarn och läser andra kurser på 
sidan om denna studie. Vi ansåg att det hade blivit näst intill omöjligt att få ihop tider 
som passade båda parter om vi skulle ha gjort alla intervjuer tillsammans. Det fanns 
även vissa fördelar med att dela på intervjuerna vilket innebar att det blev lättare att 
boka om träffarna om något oförutsett skulle hända som till exempel sjukdom eller 
andra förhinder. När vi väl var på informanternas arbetsplatser så uppfattade vi att det 
genast skapades en trygg stämning. Vi upplevde även att vi fick relevanta och 
djupgående svar under själva intervjun. Självklart måste vi som författare ha lite 
självinsikt att vi inte till hundra procent kan garantera att informanterna talar sanning 
vilket Denscombe (2000) uttryckligen menar med att ”en forskare inte är någon 
tankeläsare” (Denscombe, 2000, s.265). Fördelen med en semistrukturerad 
intervjustudie var att vi som författare kunde ställa följdfrågor för att lyfta viktiga 
tankar och funderingar som informanterna hade och som var relevanta för studien. 
Det viktiga för oss och för studien var att svaren kom från lärarna. Om vi däremot 
hade valt att ställa mer ledande frågor så hade svaren troligtvis blivit annorlunda och 
undersökningen hade visat ett annat resultat. Vi tror även att resultatet hade blivit 
annorlunda om vi hade valt att vara på en allmän plats, som till exempel ett studierum 
på högskolan. Eftersom vi hade valt att utföra intervjuerna på respektive skola, så 
uppfattade vi att informanterna kände sig trygga i situationen, men det är något som 
vi naturligtvis inte kan vara helt säkra på. Under själva intervjun användes en dator 
som har en inbyggd mikrofon. Datorn var placerad på bordet så att ljudupptagningen 
skulle bli bra. Vi kände inte att datorn tog fokus från samtalet utan den bara fanns där 
i periferin och vi upplevde inte att informanterna kände obehag av att bli inspelade. 
Däremot så tror vi att resultatet kunde ha påverkats om vi hade ställt en lös mikrofon 
framför informanten, då mikrofonen kunde ha tagit för mycket fokus av informanten 
och på så sätt skapa nervositet. Detta i sig kan påverka resultatet genom att 
informanten inte lämnar uppriktiga svar.          
  
Stukàt (2005) menar att en kvalitativ studie inte bygger på en allmän bild av 
problemområdet, det vill säga ”så här är det”, utan en bild av vad denna studie lyfter 
fram. Vi har utgått ifrån våra intervjufrågor där liknande svar analyserats och satts in 
under passande rubriker vilket har gjort att det är lätt att förstå vad vi studerat. 
Självklart kan vi som författare ha kunnat tolka svaren på fel sett vilket kan ha lett till 
att vi analyserat svaren utifrån det vi tycker är relevant för studien.  Studien är även 
lätt att återuppta om man skulle vilja göra samma undersökning igen. Om samma 
studie skulle genomföras igen är sannolikheten ganska stor att samma resultat inte 
skulle uppnås. Orsaken till detta kan vara att man inte använder samma informanter 
och även om det skulle vara så, kanske de inte skulle ge samma svar på frågorna 
eftersom de kanske tillskrivet sig nya kunskaper i området. 

5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare arbetar med elever som har 
diagnosen ADHD, allt från att underlätta till att undervisa. Resultatet visade att 
lärarna arbetar för att skapa ett bra lärandeklimat för alla elever. Då det gäller att 
arbeta med elever som har ADHD, såväl som de utan, behövs uppmuntran och stöd, 
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positiv feedback, motivation samt att göra så att eleverna känner sig inkluderade. Då 
det kan lida brist på detta eller att lärare väljer att ”straffa” sina elever så bidrar det 
oftast till ett negativt resultat, något som i sin tur kan vara svårt att upptäcka hos 
eleven (Dysthe, 2006; Ahlberg, 2001; Bengtner & Iwarson, 2000; Cleve, 2000; 
Dysthe, 2006; Gillberg, 2004; Honos-Webbs, 2005; Nigg, 2006; Horstmann & Steer, 
2009), 
 
Teeter (2004) menar att vissa elever inte visar sina känslor öppet, utan vad som verkar 
bra på utsidan kan vara kaotiskt och trasigt på insidan. Därför anser vi att det är 
viktigt att läraren har skapat en god relation till eleven, så att eleven kan känna sig 
trygg att våga be om hjälp i sådana här situationer. Vidare menar vi även att det är 
viktigt att läraren har skapat en bra kontakt med elevens föräldrar för att de 
tillsammans ska kunna diskutera elevens dagsform, målrelaterade frågor och 
allmänna frågor som rör elevens skolgång. Att bygga upp ett bra samarbete kan vara 
betydande för eleven då föräldrarna oftast har mer kunskap om elevens medicinska 
symtom. Detta är delar som är väsentligt för läraren att få kännedom om, då det gäller 
planerande av det pedagogiska arbetet kring eleven i skolan. Elevens medicinska 
problematik kan inkludera områdena inom impulsivitet, under- och överaktivitet, 
hyperaktivitet, beteende- eller uppmärksamhetsstörning. Enligt Lpo 94 (Läroplanen 
för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) är skolans uppdrag 
att samarbeta med hemmen för att främja elevens utveckling till ansvarstagande 
individer och samhällsmedborgare. Vad undersökningen visar så har ingen av lärarna, 
nämnt samarbete med hemmen som en viktig fråga, något vi tycker är väldigt 
märkligt. Vi anser att ett gott samarbete med föräldrarna gynnar eleverna positivt 
eftersom de tillsammans kan stödja och vägleda eleven så att skolgången blir så bra 
som möjligt. Vi anser även att föräldrarna alltid ska känna en trygghet med att kunna 
kontakta läraren om eventuella frågor uppstår, så att dessa kan lösas på bästa sätt.  Då 
symtomen för ADHD varierar från person till person så tycker vi att det är viktigt att 
ett bra samarbete finns mellan skolan och hemmet, allt för att eleven ska få en så bra 
skolgång som möjligt.  
 
Vidare visar resultatet hur betydelsefullt och viktigt det är att ha kontroll, struktur och 
ordning i vardagen och då speciellt när det gäller elever med diagnosen ADHD. 
Flertalet av informanterna påpekade att det är viktigt att lärare tänker på arbetsmiljön 
och har ett klassrum som inte har för mycket föremål som, exempelvis tavlor, 
teckningar och skolmaterial som stör arbetsron. Detta poängterar även Bengtner & 
Iwarson, (2000), Gillberg (2004) samt Kadesjö, (2001) är av betydelse för att elever 
med ADHD inte ska bli distraherade.  Av vår egen erfarenhet vet vi att arbetsmiljön är 
av stor betydelse och vi vill påstå att en rörig och stökig miljö skapar oordning och 
kaos. Att se till att ha ordning på föremål samt sina lektioner är något vi ser som 
viktigt för att vardagen i skolan ska fungera, för alla elever oavsett diagnos. Gillberg 
(2004) och Jakobsson (2002) nämner några förebyggande medel som är lämpliga vid 
koncentrationssvårigheter, de kan innebära lösningar som att ha kortare lektioner 
eller korta pauser i långa lektioner. Detta är något som vi upplevt under våra insatser i 
skolan, under tiden vi haft VFU samt under vikariat. Det har funnits tillfällen där vi 
har haft långa lektioner, då en liten paus har varit välbehövligt. Efter den lilla rasten 
har eleverna sedan visat sig få ny energi då de, mer eller mindre, fortsätter jobba aktivt 
på lektionen. Vi anser också att detta är något som gynnar alla och är därmed något att 
tillämpa i sitt lärande och under sina undervisningslektioner.  
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En av informanterna påpekar att hon anser att ämnet hem- och konsumentkunskap är 
något som gynnar elever med ADHD då de oftast är tillåtet att röra sig fritt och att 
samtala. Informanten menar att detta är något som faller naturligt då det är ett 
praktiskt ämne med stor variation på sysslor. Vidare hänvisar hon till att man slipper 
få allas ögon på sig så fort man rör sig eller säger något. Detta är något vi själva tänkt 
på då det är ett ämne som vi själva undervisar i, om en jämförelse görs med ett 
teoretiskt ämne kan det snabbt synliggöras att det teoretiska ämnet är mer 
koncentrationskrävande. Ibland annat ämnena hem- och konsumentkunskap, teknik, 
fysik, kemi, biologi, slöjd varvas det praktiska med det teoretiska, vilket ger ytterligare 
variation i undervisningen. Därför anser vi att dessa ämnen tacksamma eftersom det 
passar de flesta elever. Vad vi däremot frågar oss är hur ett teoretiskt ämne kan bli 
mer varierande som exempelvis matte, svenska och engelska? Vi tror att lärare i dag 
måste bli lite mer nytänkande och föra in mer av det praktiska i det teoretiska, vilket 
kan till exempel vara att matematik praktiseras utomhus (det vill säga ”ute matte”). Vi 
tror också att ett samarbete lärare emellan kan bidra till positivt lärande, då 
undervisning sker ämnesintegrerat kan det påverka arbetet och det blir både teoretiskt 
och praktiskt. Förhoppningsvis påverkar det alla elever positivt och öppnar upp för 
nya möjligheter. Naturligtvis gäller det att följa utvecklingen och vara lyhörd för hur 
det passar för var och en, fungerar det inte så får man se över eventuella svårigheter 
och problem. Vi anser att det ligger problematik i att individanpassa undervisningen, 
men att det är något att eftersträva och försöka arbeta efter. Alla ska trivas i skolan och 
alla ska ha lika rätt till lärandet oavsett vilken inlärningsmetod eleverna tillämpar. 
 
I lärarens arbete med elever anser informanter såväl som litteratur att det behövs 
arbeta mer med att ta fram positiva egenskaper. Genom att lyfta fram positiva 
egenskaper så kan man också försöka hitta lösningar till de olika symtom som man 
kan ha problem med. Som till exempel hyperaktivitet, där det gäller att lärare eller 
annan vuxen hjälper till att få kontroll över sin energi istället för att den ska styra över 
personen. Man skapar en gemenskap som leder till en fungerande vardag (Dysthe, 
2006; Gillberg, 2004; Honos-Webb, 2005). Då det rör sig om sitt sätt att vara anser vi 
båda att man ”ska hjälpa istället för att stjälpa”. Att lyfta fram elevernas positiva sidor 
resulterar i att de oftast mår bättre och får en bättre positivare syn på skolan och dess 
arbete. Vi har mött elever under våra år då vi haft VFU, men även då vi vikarierat, som 
vi hjälpt och stöttat med att lyfta fram deras kunskaper. Vi har fått se hur stor 
betydelse det faktiskt har då dessa elever senare varit mer aktiva i skolarbetet. Det här 
arbetssättet anser vi fungera ypperligt och vi hoppas att alla lärare tänker på vikten av 
positiv feedback och vad det faktiskt gör. Informanterna och litteraturen lyfter denna 
punkt vilket vi känner oss lättade för då det är av så stor vikt. Vi anser att om en lärare 
kommer in till en klass med negativ inställning och ointresse så återspeglas lärarens 
sätt i elevernas prestation och arbete. Lärare måste gå in 100 % i sitt lärande och vara 
inspirerande, motiverande och med en positiv inställning. Brist på energi och positiv 
inställning gör att eleverna tappar fokus och slutar att ta till sig av 
informationen/undervisningen. Här bör frågan ställas om en sådan lärare är lämplig? 
Lärarens uppdrag är att lära ut och faller lärandet på ointresse och negativ attityd så 
anser vi att personen i fråga borde byta yrke, eller åtminstone se över sitt yrkesval.  
 
Vi har genom vår studie fått fram diverse uppgifter krig  hur lärare arbetar med  elever 
som har diagnosen ADHD. Genom att se till att inte ha ett rörigt klassrum, ha struktur 
och ordning samt försöka att se till att hela skolan är i gott skick, så skapas en bättre 
skolmiljö.  Vi har också fått bredare kunskap om lärares kunskaper om diagnosen, och 
anser att det saknas mycket av den breda kunskapen som är mer djupgående. Som 
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både informanter, litteratur och vi tycker så är det slutgiltiga att ”man aldrig kan få för 
mycket kunskap”. Det borde ges mer vidare utbildning i form av någon kurs eller 
liknande. Då vi kommer till hur man kan arbeta med elever som har ADHD i 
klassrumssituation så är det viktigt att tänka på struktur och ordning. Som lärare ska 
undervisningen vara tydlig och det är viktigt att ta en sak i taget. Det som underlättar 
för de med ADHD underlättar lika mycket för resterande av klassen. Det vi har 
kommit fram till är något som gynnar alla, elever som lärare, då det rör sig om tydliga 
lektioner, trevlig arbetsmiljö och god gemenskap. Att organisera är troligtvis en 
utmaning för de flesta, men det gäller att alla, lärare som elev, försöker (Horstmann & 
Steer, 2009). Vi anser också, som författarna och informanterna visar på, att det är 
något som är viktigt att hålla så gott det går. Hur skulle en motsatt bild av ordning och 
reda urarta sig då? Förmodligen skulle det öppna upp för stök och kaos. I en sådan 
miljö skulle lätt stress uppstå  då beteendet ej går att styra. Kaoset skapar en brist på 
kontroll och lugn och därmed är alla så långt ifrån en god arbetsmiljö som möjligt 
(ibid.). Det här är något som vi båda anser ska förbyggas redan ifrån början. Som 
lärare ska man utgå från att skapa ett så bra lärandeklimat som möjligt, 

5.3 Slutsatser 
Genom denna bakgrund har det framkommit tydligt att elever med ADHD har stor 
variation på symtom och beteende. Studien har visat att kunskap kring ADHD behövs 
för att ha möjlighet att underlätta och hjälpa. Genom de intervjuer som gjorts och den 
relevanta delen av litteratur som granskats så visar det på att läraren måste lära sig att 
se till allas olikheter och behov. Då läraryrket går ut på att arbeta för en skola för alla, 
var vår studie relevant för oss därför att vi ville se hur det ser ut i verkligheten, för de 
med diagnosen ADHD. Det mesta talade för inkludering, samspel och tillhörighet samt 
vikten att försöka hitta vägar för att kunna hantera sin diagnos.    
 
Att alla lärare bör ha kunskap och kännedom om diagnosen ADHD är viktigt och som 
slutsats tycker vi att det faktiskt borde vara ett krav. Utan kunskap är det lätt att 
felbedöma, misshantera och skapa andra problem. Lärare kan inte heller sätta 
diagnoser på elever själva, det är läkare och inte lärare som har rätt till det, detta är 
något som både litteratur, artikel och en av våra informanter poängterar. Det som 
studien visar är det att många lärare har ringa kunskaper om ADHD, samt att de 
önskade att de hade mer. Behovet av kunskap känns väldigt centralt och det borde 
vara ett högre prioriterat område, något som skulle vara självklart att lära ut till alla 
som arbetar med barn och ungdomar. Det har visats på att behovet av stöd och hjälp 
ifrån ett så tidigt stadium som möjligt är avgörande för den fortsatta utvecklingen. Då 
många av informanterna saknade specialpedagogisk undervisning i sin lärarutbildning 
så nämndes behovet av att själv ta tag i saken och vidareutbilda sig. Detta blev som ett 
krav då skolan tycktes prioritera vidareutbildning väldigt lågt. 
 
Det författarna till studien anser som självklart, efter att genomgått arbetet, är att 
läraren ska se till eleven som person och inte som ”en diagnos”. Istället för att bara se 
problemen ska man istället jobba utifrån att lyfta fram de positiva egenskaperna, 
något som gäller alla oavsett diagnos eller inte. Vidare så anser författarna att kravet 
av behöriga lärare måste skärpas och bli bättre samt att man som lärare ska ha god 
kontakt med elevernas hem, deras föräldrar eller vårdnadshavare. Vi anser också att 
det är av stor betydelse att se variation och olikheter som något positivt, och som 
Honos-Webb (2008) uttrycker är ”variation livets krydda” (Honos-Webb, 2008, s.27-
28). Vi ser det som att det är positivt med variation i personligheter likväl som i 
lektionsplanering.  
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5.4  Pedagogisk relevans och nya forskningsfrågor 
Det har varit både intressant och lärorikt att ha fått tagit del av lärarnas erfarenheter 
om hur de arbetar med elever som har diagnoser ADHD. Genom denna studie hoppas 
vi kunna inspirera och väcka nya tankar hos andra lärare och lärarkandidater, om hur 
läraren kan arbeta med elever som har ADHD för att skapa en trygg och bra skolgång. 
Examensarbetet har en stor pedagogisk relevans, då det handlar om att ha den 
kunskap som behövs för att ha möjlighet att bemöta elever på ett så bra sätt som 
möjligt. Genom att lyfta fram den medicinska delen kring ADHD får alla som tar del av 
den en större inblick i diagnosen och dess symtom. Då lärare öppnar upp ögonen och 
lär sig mer om olika diagnoser eller beteenden så öppnas också nya dörrar som ledar 
till att underlätta i undervisningsmiljön. Möjlighet för kunskap och lärande blir på så 
vis mycket större än tidigare, då läraren har en grund att utgå ifrån. Genom att tagit 
till sig den här formen av kunskap så rotar den sig fast i tankar och handlande, vilket 
leder till utveckling av den egna kunskapen. Då läraren besitter denna kunskap 
påminns denne ständigt av vikten kring att ge positiv feedback samt att lyfta elevernas 
positiva egenskaper istället för att ständigt klaga på de negativa.  Genom den positiva 
feedbacken styrks eleverna och man lyfter dem i deras arbete och även i deras 
säkerhet. Vi anser att det är ett kall att vara lärare och att allt som är av vikt bör 
prioriteras högt av alla inom läraryrket. Det finns alltför många som blir fel 
behandlade, oftast på grund av bristande kunskap. Åter igen bör då lyftas vikten av att 
veta hur, vad och varför i olika sammanhang. 
 
Eftersom studien bygger på lärarnas berättelser vore det också intressant att 
undersöka detta praktiskt genom att besöka skolorna och utföra exempelvis 
observationer, då vi tror att studien skulle få ett djup. Det vore även intressant att 
studera hur lärare individanpassar undervisningen vilket läroplanen Lpo 94 
(Läroplanen för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) lyfter 
fram som en central del i lärarens arbete. I Lpo 94 står det att lärarens ska arbeta för 
att tillmötesgå varje enskild elevs särskilda behov och förutsättningar och se till att 
den stimuleras på ett sätt som gör att de lär sig samt skapa förutsättningar för lärande. 
Det många av våra informanter sa, var att de skulle vilja ha mindre elevgrupper, för att 
hinna med att se alla elever. Troligtvis skulle mindre elevgrupper också göra så att 
eleverna får en lugnare arbetsmiljö där läraren hinner hjälpa alla. Som det ser ut i dag 
på många av skolorna så är det alldeles för stora elevgrupper för att hinna med alla 
och ge var och en lika mycket tid. Frågan är i dessa fall hur läraren gör för att 
individanpassa undervisningen då? Får alla elever den tid de behöver för att utvecklas 
i sitt lärande?  
 
Det vi har lagt märke till under den verksamhetsförlagda utbildningen är att lärare i 
dag har det slitsamt i skolorna, det läggs på mer arbetsuppgifter och mer 
dokumentation, så vad får de tiden och orken ifrån att inspirera sig själva för att på så 
sätt kunna göra ett bra arbete? Ett annat problem vid stora klasser är att ljudnivån ofta 
kan vara hög vilket leder till att ett flertal elever har huvudvärk efter skoldagen. Finns 
det någon rimlig lösning till detta? Hur kan en lärare lyckas ändra på allt negativt till 
positivt? Har läraren en positiv inställning, vilja och lust att lära samt en bred kunskap 
så underlättar det arbetet för alla. Har läraren också rektorns samt samhällets stöd så 
kanske det finns en chans till att påverka att mindre klasser skapas, om inte annat så 
kanske i alla fall chans till uppdelning av klassen (arbete i mindre grupper). Detta 
skapar en bättre arbetsmiljö för elever likväl som lärare och lärandet blir mer hållbart. 
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Genom förståelse för elever samt viljan av att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt 
leder det troligtvis (och förhoppningsvis) till mer lust att lära och ökade prestationer.  
 
Slutligen tycker vi även att det vore intressant att få vidareutveckla denna studie där vi 
har med fler informanter och fler skolor för att på så sätt få en tydligare bild av 
problemområdet. Det vore även intressant att göra samma studie i ett annat land för 
att se hur de arbetar med elever som har diagnosen ADHD och sedan ställa 
undersökningarna mot varandra. Ytterligare en forskningsfråga skulle vara att 
undersöka hur elever med diagnosen ADHD upplever sin vardag i skolmiljön. 
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Har du någon erfarenhet inom specialpedagogsikt arbete? 

3. Har ni någon specialpedagog anställd på skolan? 

4. Får ni kompetensutbildning när det gäller att arbeta med elever som är i behov 

av särskilt stöd i skolan? 

5. Anser du att du som lärare kan hjälpa elever med ADHD? 

6. Har du, eller har du haft, någon elev med diagnosen ADHD i din klass? När? 

Antal? Hur arbetar du med dessa elever?  

7. Kan det pedagogiska arbetet förbättras på din skola när det gäller elever med 

ADHD?  

8. Hur tycker du man ska arbeta för att göra skoldagen så bra som möjligt för 

elever med ADHD, då menar jag alla verksamma lärare i skolan? 

9. Tycker du att du har den kunskapen man behöver för att hjälpa elever vidare 

som har diagnosen ADHD?  

10. Hur arbetar du för att individualisera  undervisningen för elever med ADHD? 

11. Är det något du önskar tillägga i intervjun? 



 

 

Bilaga 2 

Hej 

Vi heter Maria Olausson och Eleonor Segerdorf och är lärarstudenter vid Mälardalens 
högskola i Västerås. Våra studier började våren 2007 och vi inriktar oss mot 
grundskolans senare år/gymnasiet. Våra ämnen är Svenska och Hem- och 
konsumentkunskap. I vårt examensarbete har vi valt att skriva om hur lärare arbetar 
med elever som har diagnosen ADHD. Anledningen till att vi valt att skriva om hur 
man kan arbeta med elever som har funktionshindret ADHD är att vi vill få en ökad 
kunskap om hur man på ett pedagogiskt sätt kan hjälpa och stödja med elever, så att 
de får en kvalitativ vardag i skolan.  
 
Den centrala delen i examensarbetet är att se om det pedagogiska arbetet skiljer sig 
eller om man utifrån en intervjustudie kan se om en tydlig röd tråd genomsyrar 
undervisningen. Tanken är att försöka finna klarhet i hur man kan arbeta tillsammans 
som lärare för att föröka hitta lösningar på hur man på bästa sätt arbetar med elever 
som är i behov av särskilt stöd, då med inriktning mot ADHD.  
 
I examensarbete kommer vi att genomföra 12 intervjuer med verksamma lärare från 
grundskolan, för att se vilka tankar och funderingar som finns när det gäller att arbeta 
med elever som har diagnosen ADHD, därför vore vi glada om du ville hjälpa oss att 
bringa klarhet i vår analys genom att ställa upp i en intervjustudie angående detta.  
 
För att resultatet av intervjun ska bli så bra som möjlig kommer vi att spela in samtalet 
med hjälp av en inbyggd mikrofon i datorn. Efter avslutad intervju kommer vi att 
använda det inspelade materialet som ett komplement till de anteckningar som förs 
under själva intervjutillfället. Vi försäkrar utifrån de forskningsetiska principerna för 
humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning att ingen kommer kunna få tag i det 
inspelade materialet. All information är anonym och du kan när som helst avbryta din 
medverkan om så önskas. Vi kommer tillsammans bestämma när och var intervjun 
ska inträffa och vi vore tacksam om minst 45 minuter avsattes för detta tillfälle (då vi 
räknar att själva intervjun tar 30minuter).  
 
Vi vore tacksamma om du ville medverka, och du kan när som helst kontakta oss om 
eventuella frågor uppstår. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Olausson 
076-2313417    
 
Eleonor Segerdorf 
070-4772167 
 
Det går även bra att kontakta vår handledare 
Maria Karlsson, Universitetsadjunkt  
Mälardalens högskola 
Tel 021-10 70 43    


