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Abstract 

 

Summary: 

 Diagnosis of adhd, the cause and consequence. A study about the teachers thought about it. 

The purpose of this study was to examine teachers experience and views about children 

diagnosed with adhd, and what implication and effects it gives to the pedagogy strategies in the 

classroom.  

 This is a qualitative study based on the experience of six teachers from primary school. My 

results have been compiled and compared to special educational research about adhd, from three 

different perspectives. 

 The results showed that the teachers who have been working as teachers for a longer period, 

think that the problems of adhd occur primarily due to environmental causes, but then also say 

that they think the individual causes matters. It is also these teachers that talks very well about 

medication as a treatment to cure adhd symptoms. The teachers who have worked the shortest 

time, most of them have some special education from the teacher education. They think that the 

adhd occur primarily from individual cause as heredity, and secondarily that surrounding 

environment also matters. Still the pedagogic strategies do not differ between these two groups 

of teachers with different thoughts about the causes of adhd symptoms.  

All the teachers want more knowledge about adhd, while simultaneously at the same time they 

think that the school situation works very well.  

 

Keywords: adhd, teaching, teacher experiences, special education perspectives, interviews. 
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Inledning 

 

Jag har valt att skriva om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som drabbar 

förmågan att bibehålla uppmärksamhet, samt kan resultera i hyperaktivitet. Den engelska termen 

för dessa funktionsnedsättningar är Attention Deficit/Hyperactivity Disorder och förkortas adhd, 

vilket också är den term som jag kommer att använda i denna uppsats. Jag har valt att skriva 

förkortningen adhd med små bokstäver konsekvent genom min uppsats, eftersom det blir mer 

följsamt för läsaren i texten. 

 Då jag med största sannolikhet kommer att stöta på elever med adhd i mitt kommande arbete 

som lärare, känns det viktigt för mig att lära mig mer om detta. Under mina VFU -perioder har 

jag mött elever med denna diagnos samt hört lärares diskussioner kring dessa elever. Detta har 

väckt en nyfikenhet hos mig om hur man egentligen ser på begreppet adhd i skolans värld, hur 

mycket kunskap de verksamma i skolan har om elever med denna funktionsnedsättning samt 

lärares tankar och attityder gentemot dessa elever, som förr kallades ”bråkstakar”.  

Jag är medveten om att det är mycket som spelar in i synen på adhd och de didaktiska 

överväganden i form av ramfaktorer som eventuellt tid, pengar, prioriteringar samt föräldrars 

attityder och mycket annat. Men jag har i denna studie valt att fokusera på lärares syn på 

begreppet adhd utifrån Claes Nilholms perspektiv på specialpedagogik, som tas upp senare i 

uppsatsen. Jag har valt att använda mig av dessa tre perspektiv då jag är intresserad av att se hur 

lärarna ser på elever med adhd samt förekomsten av problematiken. Då jag tror att det har stor 

betydelse för de didaktiska överväganden som görs i klassrumsmiljön i skolan.  

Gillberg (2004, s. 60ff) och Kärfve (2000, s. 109f) påtalar båda att övergången från förskola till 

skolans organisation kräver att barnen ska kunna sitta stilla längre och ta ansvar och att problem 

som adhd då uppmärksammas i låg och mellanstadiet. Därför har jag valt att genomföra min 

studie på grundskollärare i årskurserna 2-5. 

Jag har valt att använda mig av ordet funktionsnedsättning istället för funktionshinder. En bra 

förklaring för att beskriva skillnaden mellan termerna funktionsnedsättning och funktionshinder 

är följande: En person som sitter i en rullstol och ska rulla ner för en trottoarkant, har en 

funktionsnedsättning då den har ett behov av att sitta i rullstol. Men beroende om det finns en 

ramp vid trottoaren eller ej så blir denna funktionsnedsättning ett funktionshinder eller ej.  
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Bakgrund: 

Adhd är en av de diagnoser som blivit väldigt omtalad i både media och samhälle, vilket innebär 

att medvetenheten om funktionsnedsättningen blivit större bland föräldrar och skolpersonal på 

senare tid och medicinsk diagnostiseringen har blivit viktig för att rätt åtgärder ska kunna sättas 

in. 

 I en rapport från socialstyrelsen (2010, s. 19) går att läsa att cirka 5 procent av alla barn i 

skolåldern har fått diagnosen adhd. I Svenska Dagbladet kunde man nyligen läsa att medicinering av 

adhd har fyrfaldigats de senaste fem åren enligt en rapport från nätverk för 

läkemedelsepidemiologi detta på grund av ökad kunskap om medicinerna samt adhd (Svenska 

Dagbladet, 2012-05-14). I Svenska Dagbladet stod det även i veckan att ny statistik från 

socialstyrelsen visar att barn som är födda sent på året oftare får en adhd-diagnos samt läkemedel 

mot adhd (Svenska Dagbladet, 2012-05-10). Detta visar på att ämnet är aktuellt i massmedia.  

DSM-IV boken (diagnostiska och statistiska handboken för psykiatriska sjukdomar och 

störningar) som kallas psykiatrins bibel eller den lilla röda är en handbok om psykiatriska 

diagnoser. Den ska få en ny upplaga och den är ifrågasatt för att ha bidragit till att skapat ”falska 

epidemier”, då den lett till överdiagnostiseringar av adhd. (Svenska Dagbladet, 2011-11-07). 

 Adhd är en diagnos för elever med uppmärksamhetssvårigheter och svårigheter med att 

kontrollera sina impulser och sin aktivitetsgrad. Något som är viktigt för dessa barn är att skolan 

och undervisningen är anpassad till deras behov (Kadesjö, 2007, s. 65, 191). Exempel på detta är 

att finna lämplig aktivitetsnivå, motivera, berömma, tänka på placeringen i klassrummet nära 

läraren och minska störningen från andra barn och en ”avskalad” miljö samt att det finns kunnig 

personal på skolan som kan ge läraren hjälp med stödinsatserna (Kadesjö, 2007, s. 191ff).  

Något som inte riktigt går att förbise när man tar upp begreppet adhd är Christoffer Gillberg 

som är professor i barn och ungdomspsykiatrin vid Göteborgs Universitet samt Eva Kärfve som 

är sociolog vid Lunds Universitet och deras konflikter och debatter kring adhd frågan i media. 

Gillberg har beskrivit Kärfve som flumforskare som skuldbelägger föräldrarna medan Kärfve 

anser att Gillberg vill ge knark till barnen (Dagens Nyheter, 2003-06-07). Gillbergs trovärdighet 

som forskare har ifrågasatts av bland andra Kärfve samt forskare inom området då han brände 

upp forskningsmaterialet efter en konflikt om tillgång till hans empiriska material. Detta ledde till 

debatt i massmedia.  

I pedagogiska magasinet kan man läsa att, dagens skola och samhälle har blivit alltmer fixerade vid 

att sätta diagnoser på barn som har ett avvikande beteende. Dessa krav kommer både från 

föräldrar som är pålästa samt lärare. Forskaren Kristina Hellberg vid Linköpings universitet 

skriver ”Diagnosen är inte styrande för hur själva undervisningen läggs upp. Då är ju inte 

diagnosen betydelsefull och då kan man ställa sig frågan: Behövs det verkligen klasser med 

särskilda diagnoser? Och vad är poängen med diagnosen”? (Pedagogiska magasinet, 2011-11-10). 
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Definition av begreppet adhd 

Här kommer en kort beskrivning av vad adhd är för något samt vilka kriterier som skall uppfyllas 

för att en diagnos skall ställas, samt vilka steg som måste behandlas innan diagnosen ställs. 

Adhd är inte något nytt begrepp utan har funnits sedan 1800-talets början. Benämningen har 

varierat under årens lopp från mental rastlöshet år 1798 till dagens benämning adhd som kom 

1987. Det började med beskrivande namn för dessa barn som till exempel bråkiga barn och så 

småningom medicinska begrepp där medicinska expertis krävdes för fastställande av en diagnos, 

där MBD var först ut. Detta belyses i artikeln Kärt barn har många namn - aktuell forskning - 

karolinska institutet. 

År 1798 – Mental rastlöshet, 1845 – Bråkiga barn, 1902 – Dålig moralkontroll, 1940 - Minimal 

Brain Damage (MBD) (svårigheterna beror på hjärnskador), 1962 – Mininal Brain Dysfunction 

(MBD) (symtomen finns även på dem utan hjärnskador), 1968 – Hyperkinetisk reaktion- här lyfts 

familjeförhållanden i barndomen upp som orsak, 1980 – Attention-deficit-disorder (ADD), 1986 

– Damp, 1987 – Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD). (Karolinska institutet, 

2011-03-28). 

 

Nedan följer de kriterier för diagnosen adhd som stod skrivet i socialstyrelsens rapport ”Barn 

som utmanar. Barn med ADHD och andra beteendeproblem” då jag samlade in mina data, 

(socialstyrelsen 2010, s. 21). 

För att ett barns svårigheter ska få diagnosen adhd krävs följande: 

 

 Barnet ska ha symtom som avviker markant från vad man förväntar sig utifrån hans 

eller hennes ålder, kön och utvecklingsnivå. 

 Problemen ska ha funnits under lång tid, visat sig redan under förskoleåldern, och inte 

bara vara tillfälliga. 

 Svårigheterna ska ha en allvarlig inverkan på barnets sätt att fungera och ge betydande 

problem i olika typer av vardagssituationer, till exempel i skolan, på fritiden och i 

hemmet. 

 Om symtomen bättre förklaras av någon annan diagnos, som depression, 

utvecklingsstörning eller autism, ska inte diagnosen ADHD användas. 

Enligt DSM-IV (diagnostiska och statistiska handboken för psykiatriska sjukdomar och 

störningar) som Kadesjö (2008) tar upp, så krävs det att vissa kriterier uppfylls för att diagnosen 

adhd skall ställas.  

Kriterierna i antingen A eller B bör uppfyllas för att en diagnos skall ställas: 

A. uppmärksamhetsproblem: 

a) Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller 

andra aktiviteter. 

b) Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar. 
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c) Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal. 

d) Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 

skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att 

personen inte förstår instruktionerna). 

e) Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. 

f) Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental 

uthållighet (t ex skolarbete eller läxor). 

g) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli. 

i) Är ofta glömsk i det dagliga livet. 

 

B. Överaktivitet och impulsivitet: 

a) Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter kan inte sitta still. 

b) Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen 

förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund. 

c) Springer ofta omkring. Klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 

situationen. 

d) Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla. 

e) verkar ofta vara "på språng" eller "gå på högvarv". 

f) Pratar ofta överdrivet mycket. 

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

h) Har ofta svårt att vänta på sin tur. 

i) Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal eller 

lekar). 

(Kadesjö, 2008, s. 65f)  

 

Gillberg (2004, s. 107ff) tar upp att för att ett barn ska kunna få diagnosen adhd krävs flera 

åtgärder för att få underlag. Han tar upp läkarsamtal med vårdnadshavare en undersökning av 

barnet, neuropsykologisk bedömning (intelligenstest samt mätande av uppmärksamhet, empati 

och språkfärdighet), en uppskattning av barnets beteende med hjälp av frågeformulär gällande 

barnets bakgrund, beteenden, sjukdomar, motorik samt mätande av barnets aktivitetsnivå, 

koncentrationsförmåga och impulskontroll.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Jag har valt att dela upp den tidigare forskningen under olika teman vilka är en introduktion till 

olika perspektiv på adhd i skolan, två olika generella synsätt på adhd (medicinskt synsätt och 

socialt synsätt), genus samt didaktiska överväganden. Dessa teman har belysts och visat sig vara 

centrala i frågorna kring adhd utifrån intervjusvaren. Då det specialpedagogiska forskningsfältet 

är så stort, har jag valt att inte ta med all tidigare forskning utan fokuserat på det som är relevant 

för denna studie. 

En introduktion till olika perspektiv på adhd i skolan 

Inledningsvis kommer jag ta upp en kort översikt över de olika perspektivens betydelse för hur 

man ser på eleven och orsakerna till uppkomsten av adhd, samt betydelsen för forskning och de 

verksamma i skolan. Ann Ahlberg (2007) professor vid institutionen för pedagogik och didaktik 

vid Göteborgs Universitet tar i en artikel i Pedagogisk forskning upp, en grov historisk översikt över 

tidigare forskning inom området specialpedagogik och visar på att det är spretigt. Eftersom man 

utgår ifrån så många olika perspektiv och teoretiska utgångspunkter, hon belyser att 

specialpedagogiken de senaste årtiondena har fokuserat på individen och dess avvikelser, men att 

detta på senare tid ifrågasatts (Ahlberg, 2007, s. 84, 90). Adriana Velasques som nyligen 

disputerade på en avhandling om adhd (2012, s. 262) tar också upp medicinska perspektivets 

dominans i forskningsfältet och menar på att det är viktigt att belysa det sociala fenomenet för att 

få en rättvis bild. Claes Nilholm (2005, s. 124f) professor i didaktik med inriktning mot 

specialpedagogik vid högskolan i Jönköping, tar i likhet med Ahlberg (2007) och Velasquez 

(2012) upp att man fått kunskap om specialpedagogik utifrån medicinsk och psykologisk 

forskning. Men att detta övergått till samhällsvetenskapen som alltmer intresserat sig för dessa 

frågor, utifrån ett socialt synsätt. Det medicinska/psykologiska perspektivet kallas bland annat det 

traditionellt-, individualistiskt-, kompensatoriska perspektivet, där man ser eleven med problemet. 

Medan det samhällsvetenskapliga kallas det alternativt-, relationellt-, samt kritiska perspektivet 

som ser på den sociala aspekten, eleven i problemet (Nilholm, 2005, s. 129).  

Ahlberg (2007, s. 87ff) skriver att undervisningen i specialpedagogiken har gått från 

segregerande till inkluderande men med en återgång till segregering och hon ifrågasätter om 

forskningen bidragit till stöd för skolan för att skapa inkluderande verksamheter. Joakim Isaksson 

(2009, s11) universitetslektor vid institutionen för socialt arbete Umeå Universitet tar upp att 

både det medicinska och sociala synsättet har varit mer eller mindre framträdande inom 

skolpolitiska debatten och i det praktiska arbetet i skolan sedan 1970-talet och att detta är vikigt 
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eftersom synsättet präglar de stödåtgärder som sätts in. Han tar även upp att det är viktigt med en 

kombination av dessa synsätt för att de befruktar varandra, vilket leder till ökad förståelse för 

dessa elever samt vilka stödinsatser som krävs (Isaksson, 2009, s. 31).  

 Utöver dessa två perspektiv har en efterfrågan på ett nytt perspektiv tagit form, vilket både 

Ahlberg (2007, s. 89) och Nilholm (2007, s. 61) tar upp. Här ser man problemet utifrån båda 

synsätten, det Nilholm (2007) kallar dilemmaperspektivet. Dilemmat att skolan ska ge samma 

undervisning åt alla men samtidigt ta hänsyn till allas olikheter. Det finns inte en slutgiltig lösning 

på dilemman inom specialpedagogiken men det krävs ställningstaganden från skolans sida 

(Nilholm, 2007, s. 61). 

Två olika generella synsätt på adhd 

Som jag tagit upp under översikten av perspektiven, så har forskningen utgått ifrån olika 

perspektiv, utifrån om man ser problemet hos individen där medicinska faktorer spelar in eller 

om det är omgivningen som är den bidragande faktorn. Jag har här valt att namnge de två 

perspektiven, medicinskt där man ser på de individuella aspekterna till adhd, eller socialt där man 

ser på omgivningens påverkan. 

Medicinskt synsätt 

Detta perspektiv kallas det medicinskt/psykologiska och är det traditionella perspektivet att se på 

problematiken och orsakerna till uppkomsten av adhd, vilka de anser är förklaringar som 

ärftlighet och brister hos individen. 

Christoffer Gillberg är professor i barn och ungdomspsykiatri samt överläkare vid 

barnneuropsykiatriska enheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han skriver i sin bok Ett 

barn i varje klass - om AD/HD och DAMP att adhd bör ses som störningar i den normala 

utvecklingen, Gillberg (2004, s. 32). Dessa störningar menar han är funktionsstörningar i hjärnan 

(Gillberg, 2004, s.93). Han påtalar också att det är ärftligt betingat (Gillberg, 2004, s. 121). Inom 

det medicinska synsättet så förespråkas medicinering, undervisning i mindre grupper med mer 

individanpassad undervisning, strukturens betydelse samt korta arbetspass med täta pauser, 

Gillberg (2004, s. 145f) likaså Björn Kadesjö (2008, s. 197) överläkare och chef för 

barnneuropsykiatriska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

 Inga-Lill Jakobsson (2002, s. 165ff, 14ff, 43) doktor i specialpedagogik, hennes avhandling 

diagnos i skolan tar sin utgångspunkt i medicinsk/psykologisk forskning. Hon gjorde en 

fältforskning med hjälp av intervjuer och deltagande observationer, där hon kom fram till att det 

inte finns någon tydlig koppling mellan diagnosen adhd och vilka pedagogiska åtgärder som ska 

tas, vilket försvårar för alla inblandade parter. Däremot är kommunikation, samverkan och 

relationer i skolsituationerna av största vikt för att elever ska ges möjligheter till delaktighet och 

lärande. Jakobsson (2002, s. 203). Velasquez (2012, s. 88f) skriver i sin avhandling att när man ser 

på problemet utifrån ett medicinskt perspektiv så leder detta till en pedagogisk vilsenhet som i sin 
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tur leder till ett upprätthållande av problemet. Hon skriver att ”Det kompensatoriska perspektivet 

på eleven som genomsyrar verksamheten bidrar därmed till att legitimera bilden av den 

problematiska eleven med adhd istället för att lyfta elevens möjligheter och styrkor” (Velasquez, 

2012, s. 89). 

Bruna Bekle (2004, s. 155) psykolog i West Perth Australien, kom i sin studie där hon 

jämförde verksamma lärare och lärarstudenters syn på adhd fram till att 93 procent av de 

verksamma lärarna och 83 procent av lärarstudenterna i hennes undersökning ansåg att 

uppkomsten av adhd har medicinska förklaringar. 80 procent i de båda grupperna sa att orsaker 

som ett kaotiskt och ickefungerande familjeliv inte hade någon påverkan för uppkomsten av 

adhd, vilket visar på hur stor dominans det medicinska perspektivet har. 

Ahlberg (2007, s. 85) beskriver specialpedagogik som något som sätts in när den vanliga 

pedagogiken inte är tillräcklig för att eleven ska tillägna sig undervisningen på samma villkor som 

de andra barnen. Dessa elever nämns ofta som elever med behov av särskilt stöd. Något hon 

ställer sig kritiskt mot för att det då blir individcentrerat, hon menar på att problemen ligger i 

omgivningen och verksamheten. Hon ifrågasätter också om forskningen har lett till någon 

vägledning för lärarna om hur de ska kunna ge stöd för dessa elever i undervisningen och ser i 

forskningen brist på stöd för att skapa inkluderande verksamheter. En fråga hon ställer kring 

detta lyder ”Är det möjligt för forskningen att bidra med kunskap som kan omsättas i praktisk 

handling”? (Ahlberg, 2007, s. 90).  

George J. Du Paul, professor of School Psychology, Lehigh University i USA, tar i en artikel i 

School Psychology Review upp att adhd oftast behandlas med medicin, beteende strategier eller en 

kombination av dessa (Du Paul, 2007, s. 183ff). Han anser att det i skolan saknas effektiva 

strategier för hur man arbetar med barn med adhd. Elever med adhd presterar lägre än övriga i 

klassen, impulsiviteten leder till konflikter med dem runt omkring, svårigheter med sociala regler 

vilket leder till färre vänner. Den effektivaste hjälpen är medicin och han skriver att studier visar 

att mediciner hjälper till med uppmärksamheten i klassrummet, impulskontroll och det sociala 

samspelet. I den medicinska tidningen Journal of attention skriver Claire Advokat (2010, s. 659f) 

professor i psykologi på Louisiana State University i en artikel om sin enkätundersökning på 

collegestudenter med adhd och dess egen erfarenhet av medicineringens effekter, studievanor 

samt studieframgångar. 90 procent av de 92 studenterna ansåg att medicinen hjälpt dem i 

studierna, de som slutat med medicinering hade gjort det på grund av bieffekterna. Medicinen 

gjorde det lättare att fokusera, koncentrera sig, vara uppmärksam, hålla sig vaken, undvika 

distraktioner samt att organisera sina studier. Det resultat som Advokat (2010, s. 664) kom fram 

till var att studenter med adhd, använder medicin för att kompensera för dåliga studievanor mer 

än att lyckas med goda studieresultat. Om studenter med adhd klarar av att organisera sina studier 

och disciplinera sig kan de lyckas även utan medicin kom man fram till. Du Paul (2007, s. 187) 

påtalar också bieffekterna på bruket av mediciner. Han tar även upp att man använder metoder 

för att ändra felaktiga beteenden genom att manipulera dessa genom belöning av bra beteenden 
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frekvent och omedelbart. De har kommit fram till att en kombination av medicinering och 

beteendekontroll är mest effektiv för att minska adhd symtomen. Testerna genomfördes på 579 

elever i åldrarna 7-10 år med diagnosen adhd.  

Socialt synsätt 

Eva Kärfve (2000, s. 12) som är sociolog anser att det finns sociala förklaringar till uppkomsten 

av adhd, där föräldrar och hemförhållanden har stor påverkan. Hon anser att alla ”normala” barn 

kan uppvisa symptom liknande det som tillhör diagnosen adhd men menar att det är sociala 

orättvisor som framkallar dessa beteenden och att det inte har att göra med ”störningar” i 

hjärnan. Hon menar också att skolans stödåtgärder leder till segregation (Kärfve, 2000, s. 81). 

Hon är emot medicinen och menar att problemen med stor framgång kan behandlas genom 

förändringar i den sociala miljön samt att diagnosen leder till att elever får en stämpel av att vara 

annorlunda (Kärfve, 2000, s. 105f). 

 Velasquez avhandling (2012) är en videoetnografiskstudie där hon under ett års tid studerat 

interaktionen mellan lärare och elever i klassrummet, de maktspel som utspelas och att detta kan 

leda till en upptrappning av adhd problematiken (Velasquez, 2012, s. 44f, 206). Fokus för studien 

är hur lärarna arbetar samt hur arbetssättet påverkar elevernas identitet. Hon tar upp i likhet med 

annan forskning att man de senaste åren diskuterat ärftlighetens betydelse för uppkomsten av 

adhd och att adhd blommar ut i en ogynnsam miljö. Miljön kan förstärka eller underlätta. Hon 

skriver att hennes ”utgångspunkt är att adhd inte bara är ett medicinskt och neuropsykiatriskt 

fenomen, utan också ett socialt fenomen som konstitueras och får betydelse i konkreta 

pedagogiska situationer” (Velasquez, 2012, s. 262). Angående medicinering skriver Velasquez 

(2012, s. 30, 265) att på grund av det medicinska perspektivets dominans, är medicin den 

vanligaste metoden att behandla adhd med. Hon menar också att detta ger en pedagogisk 

betydelse. Hon säger ”lärarna legitimerar sin auktoritet i förhållande till elevens medgivande eller 

vägran att ta medicinen” (Velasquez, 2012, s. 265). Detta leder till att eleven tillskrivs problemet 

och eleven tar på sig ansvaret att felet ligger hos den själv. Lärarnas beteende menar hon beror på 

en osäkerhet i den egna pedagogiska praktiken. 

Isaksson (2009, s. 31) utgår ifrån det medicinska perspektivet i sin avhandling men menar 

också att det är omöjligt att se det renodlat från ett sätt, utan att man måste ta båda perspektiven i 

beaktning och att dessa två befruktar varandra. Perspektiven och synen man har på problemen är 

avgörande för hur stödåtgärderna sedan sätts in. Han tar även upp att skolans pedagogiska 

insatser leder till ett spänningsförhållande mellan normalitet och avvikelse (Isaksson, 2009, s. 11). 

Han tar även upp inkluderingsbegreppet och hänvisar i sin avhandling till Nilholms förklaring på 

begreppet vilket i utbildningssammanhang är alla elevers deltagande i samma klassrum och att 

skolan anpassas efter eleverna (Isaksson, 2009, s. 18). Han tar även upp att användningen av 

medicinska diagnoser under 1990-talet har lett till att föräldrar litar på experterna vars 

stödåtgärder förespråkas av segregering vilket har komplicerat utvecklingen av 

inkluderingsbegreppet (Isaksson, 2009, s. 20). Tilltron till medicinska diagnoser under 1990talet 
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förlägger dessutom problemet enbart till individen vilket medför att man inte ifrågasätter 

omgivningen, skolan och dess aktörers påverkan (Isaksson, 2009, s. 34). 

Perspektiv i samverkan 

Även om forskare utgår ifrån ett medicinskt eller socialt synsätt när de forskar kring adhd, så tar 

de det andra perspektivet i beaktning. Detta har i sin tur lett till att ett tredje perspektiv har 

efterfrågats som Ahlberg (2007) skriver ”Enligt min mening är det just när man tvingar in den 

specialpedagogiska forskningen i dessa två perspektiv som den kritik som framförs mot den 

specialpedagogiska forskningen får näring. Fler perspektiv behövs utvecklas” Ahlberg (2007,s. 

89). Här tar hon då upp Nilholms dilemmaperspektiv som är ett komplement till det medicinska 

och sociala perspektivet och som Nilholm (2007) namnger det kompensatoriska och kritiska 

perspektivet, vilket jag återkommer till och ger en utförligare beskrivning av under rubriken 

teoretiska utgångspunkter. Det är också detta som forskningen idag lutar mot, det är nästan 

omöjligt att inte ha med dilemmaperspektivet i forskning kring specialpedagogik idag.  

Isaksson (2009) har i sin avhandling Spänning mellan normalitet och avvikelse studerat olika 

aspekter av grundskolans insatser för elever i behov av särskilt stöd, samt vikten av att numera få 

en medicinsk diagnos där man kategoriserar någon som avvikande i jämförelse med det normala, 

vilket krävs för att man ska få de stödåtgärder som krävs. Det ställer höga krav på skolans 

personal att upptäcka dessa elever och ge dem rätt stöd i sin undervisning. Han anser att det är 

centralt vilket synsätt skolan har på problemet, då det genomsyrar stödåtgärderna utifrån om man 

ser på det som att det är individen själv som har brister eller om svårigheterna uppstår i mötet 

mellan individen och omgivningen (Isaksson, 2009, s. 9ff). Det visade sig att synsättet spelade 

stor roll för om åtgärderna som togs skulle leda till segregerande eller inkluderande undervisning. 

Han gjorde kvalitativa intervjuer med lärare, rektorer, elever och föräldrar samt studerade 

åtgärdsprogram för att få en så bred bild som möjligt på detta. Han menar som jag varit inne på 

tidigare att de båda perspektiven befruktar varandra och bidrar till en ökad förståelse för frågor 

gällande elever i behov av särskilt stöd och skolans stödinsatser (Isaksson, 2009, s. 31, 44). 

Genus 

Enligt Gillberg (2004) är adhd tre gånger vanligare hos pojkar än flickor. Han anser också att 

”ADHD/DAMP är ett av de stora folkhälsoproblemen i vår tid” (Gillberg, 2004, s. 31). 

Velasquez (2012, s. 22) har i sin studie studerat varför det är vanligare med pojkar än flickor som 

får diagnosen adhd, och kom fram till att det även är vanligt hos flickor men menar att adhd ger 

olika symptom hos pojkar och flickor. Pojkarna visar på mer hyperaktivitet samt dålig 

impulskontroll medan flickor är mer blyga och tillbakadragna och går inte till de ytterligheter som 

pojkarna gör vad gäller impulsivitet och hyperaktivitet. Detta leder till att flickorna inte 

uppmärksammas eftersom de inte visar upp de kännetecknande dragen för adhd, vilket leder till 

att flickornas problem hamnar i skymundan för pojkarnas. Hon såg i sin studie att lärarna har en 
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bild av att pojkar med adhd är som en tickande bomb, fylld av impulskänslor och i behov av 

övervakning och hjälp, vilket utesluter flickorna i denna beskrivning (Velasques, muntligt vid sin 

disputation 2012-04-20). Likaså Bekle (2004, s. 155) kom i sin studie fram till att lärarna ansåg att 

adhd är vanligare hos pojkar, vilket belyser hur starkt förankrat denna syn är. Socialstyrelsen 

(2010, s. 20) skriver att forskningen om adhd mest varit inriktad på pojkar, därför saknas 

kunskaper om flickorna. De skriver också att flickornas problem inte överensstämmer med 

pojkarnas. Flickor har ofta brister i uppmärksamheten och inåtvända symptom som ledsenhet 

och dålig självkänsla eller huvudvärk och magont, men inte de vanliga kännetecknen som 

impulsiva känsloyttringar och hyperaktivitet, vilket leder till att flickorna inte uppmärksammas. 

Didaktiska överväganden 

 Gillberg (2004, s.146) samt Kadesjö (2008, s. 197) menar att de pedagogiska åtgärderna ska vara 

att ge barnet undervisning i mindre grupp. Om den möjligheten inte finns ska eleven placeras 

nära katedern i närheten av läraren, så att läraren kan hålla koll på eleven samt att eleven inte 

störs av de andra och riktar uppmärksamheten åt fel håll. Under lektioner bör man ta korta 

pauser med jämna mellanrum samt ta bort onödigt pynt och detaljer i klassrummet. Det ska vara 

avskalat.  

 Gillberg (2004, s. 150) förespråkar medicinering för eleven. De tre vanliga problemen han tar 

upp hos elever med adhd berör aktivitetskontroll, uppmärksamhetsstörningar samt 

impulskontroll (Gillberg, 2004, s.32). Gillberg (2004, s. 163) påtalar också vikten av att lärare 

utbildas så att de blir förtrogna med adhd problematiken och få den kompetens som krävs för att 

ta rätt didaktiska överväganden. 

 Jakobsson (2002) tar i sin avhandling Diagnos i skolan upp ämnet om medicinska diagnosers 

vikt, för att eleven ska få rätt till stödåtgärder. Hon menar att man inte bara ska sätta en diagnos 

på individen utan att den måste kompletteras med en diagnos av skolsituationen. Något hon 

framhåller är vikten av att diagnoser frambringar exakt vad eleven behöver för åtgärder, utifrån 

den specifika diagnosen, beroende på vad eleven har för funktionsnedsättning. Som det ser ut 

idag så får alla barn med olika funktionsnedsättningar samma slags stödåtgärder oavsett 

handikapp (Jakobsson, 2002, s. 202). Isaksson (2009, s. 76) kom fram till att det i skolpolitiska 

dokument står att medicinska diagnoser ej ska ge företräde för stödinsatser i skolan men i 

praktiken verkar det vara så. Men diagnoser som adhd ger lite vägledning för det pedagogiska 

arbetet och samma åtgärder sätts in för dessa elever som de med andra skolsvårigheter i en 

mindre grupp. 

Velasquez (2012, s. 128ff) kom i sin avhandling, där hon studerat interaktionen mellan lärare 

och elev fram till att lärarnas arbetssätt präglas av dominerande pedagogik med tillrättavisningar, 

straff samt ignorering av icke önskvärda beteenden. Hon menar att de arbetssätt som lärarna 

använde i klasserna för elever med adhd, i sig bidrog till konstituering av elevernas adhd - 

problem och att dessa ökar på grund av detta arbetssätt.  
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Kadesjö (2008, s. 190f) tar upp att en elev med koncentrationssvårigheter ofta lär sig mer 

under ett kort lektionspass, när den jobbar enskilt med speciallärare än under en heldag 

tillsammans i helklass. Han menar att detta dock kan leda till isolering och att man därför måste 

planera skolgången, utifrån elevens egna förutsättningar. Han säger att ”Barnets hela situation i 

klassrummet behöver tillrättaläggas och att man måste ha en genomtänkt strategi för hur man 

pedagogiskt möter barnet”. Han tar också upp vikten av en god relation mellan lärare och elev 

samt att man ska undvika att onda cirklar uppstår (Kadesjö, 2008, s. 193f, 200f). 

Martin L. Kutscher (2010) är en internationellt erkänd barnneurolog och författare verksam i 

New York. Han tar upp fyra saker som är centrala i bemötandet av ett barn med adhd. Dessa är 

att ha ett positivt förhållningssätt, bevara lugnet, hålla ordning i skolarbetet samt att inte ge upp. 

Bruna Bekle (2004) tar i en artikel i Journal of attention disorder upp en undersökning hon har 

gjort mellan verksamma lärare och lärarstudenter för att se hur deras kunskap och attityder om 

adhd ser ut samt om de vet hur man ska arbeta med dessa elever. Hon skriver om att lärarnas 

attityder och kunskap har betydelse för hur skolmiljön påverkas. Därför är kunskap om 

begreppet så viktigt. Hon märkte en stor skillnad på de lärare som hade haft elever med adhd mot 

de som inte haft det, de hade större insikt om hur de skulle justera lektionerna och använda 

material. Nästan alla ansåg att elever med adhd mår bra av en steril inlärningsmiljö samt 

individuell undervisning istället för i grupp. De praktiserande lärarna hade bättre förståelse för 

adhd - elevers beteenden på grund av erfarenheten med dessa elever. Alla eftersökte mer 

utbildning om adhd för att lättare kunna hjälpa dessa elever i klassrummet. Men kunskapen och 

attityderna förbättrades ju fler adhd - barn lärarna haft i sin klass (Bekle, 2004, s. 157f). 

Teoretiska utgångspunkter 

Claes Nilholm tar i sin bok Perspektiv på specialpedagogik upp tre stycken specialpedagogiska 

perspektiv. Förutom dilemmaperspektivet som kommenterats ovan, tar han även upp det 

kompensatoriska och det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007).  Jag vill utgå från dessa för att 

kunna belysa mitt resultat utifrån befintliga vetenskapliga perspektiv. 

 ”Vad gäller benämningen av de tre perspektiven, har jag försökt hitta beteckningar som jag 

tycker speglar kärnan i synen på specialpedagogik, dvs. kompensation, kritik respektive dilemma” 

(Nilholm, 2007 s. 12). Han skriver också att ”Själva begreppet specialpedagogik antyder ju att det 

finns vissa situationer där den ”normala” pedagogiken inte räcker till” (Nilholm, 2007, s. 26). 

Det kompensatoriska perspektivet är ett traditionellt perspektiv och tar sin utgångspunkt i 

psykologisk forskning, där man utgår från att problemet ligger hos individen och att de är bärare 

av brister. Det är elever med svårigheter. Man sätter in specialpedagoger eller speciallärare för att 

de ska kompensera för de brister som eleven har, detta sker oftast utanför klassrummet i mindre 

grupper, dvs. en segregerande undervisningsform (Nilholm, 2007, s. 25). Detta perspektiv har sin 

grund i en medicinsk/psykologisk tradition, där diagnostiseringen är central och det blir viktigt att 

identifiera problemgrupper som till exempel adhd (Nilholm, 2007, s. 25ff). Man letar efter 
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neurologiska och psykologiska förklaringar: ”De pedagogiska implikationerna av den 

kompensatoriska forskningen är alltså framförallt att lärare och andra personer i omgivningen 

tillägnar sig olika metoder för att styra barnets beteende” (Nilholm, 2007, s. 36). 

Det kritiska perspektivet anser att problemet inte ligger hos individen utan att det är skolan som 

skapar problemen genom att de har svårigheter med att hantera elevers olikheter och det är 

upphov till problematiken. Det är elever i svårigheter (Nilholm, 2007, s. 18). Fokus flyttas från 

individen till den sociala kontexten. Man frågar sig vad man gör med elevers olikheter, istället för 

att fokusera på vad barnen i sig saknar. Det kritiska perspektivet vill ha en inkluderande 

undervisningsform. Detta perspektiv har kommit till på grund av ett missnöje med den 

specialpedagogiska verksamheten och tar sin utgångspunkt i sociologisk teoribildning (Nilholm, 

2007, s. 37). Man är kritisk till diagnostiseringens användbarhet och vill ha pedagogiska diagnoser 

för läraren eftersom det är oklart hur kategoriseringen underlättar för läraren (Nilholm, 2007, s. 

39). Detta kallas även för samhällsvetenskapliga perspektivet. 

Dilemmaperspektivet innebär att man anser att problematiken ligger både hos individen och i 

dess omgivning. Dilemmat är just att det inte finns några enkla svar på hur man bäst ska agera. 

Det svåra är att skolan ska ge samma undervisning åt alla men man måste ta hänsyn till alla barns 

olikheter och erfarenheter och anpassa undervisningen utifrån detta (Nilholm, 2007, s. 61).  

Både det kritiska och det kompensatoriska perspektivet bygger på problem-diagnos-bot 

medan man i dilemmaperspektivet betonar utbildningssystemets svårigheter och motsägelser, 

som till exempel att alla ska ha rätt till likvärdig utbildning samt att den ska anpassas efter allas 

individuella förutsättningar. Vad som är viktigt i dilemmaperspektivet är att skapa förutsättningar 

i skolan för att detta ska fungera och att det finns en kunskap om hur dessa motsättningar ser ut i 

skolorna (Nilholm, 2007, s. 23). 

Dessa perspektiv går att problematisera ytterligare. Men det jag tagit upp ovan är det som är 

relevant för min studie, då jag valt att undersöka lärares erfarenheter av adhd, lärares 

uppfattningar om vad som orsakar adhd samt de didaktiska överväganden som görs. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte: 

Studien syftar till att undersöka lärares attityder till diagnoser av neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (adhd) hos elever. 

Frågeställningar: 

1. Sett utifrån Nilholms tre specialpedagogiska perspektiv, vilket synsätt har grundskollärare i 

åk 2-5 på diagnosen adhd? 

 

2. Vilka konsekvenser anser lärarna att elevers adhd-diagnos får för deras didaktiska 

överväganden i undervisningen?  

 

3. Vilken betydelse anser lärarna att deras egna förkunskaper och tidigare erfarenheter om 

adhd har för den egna synen på elever med adhd-diagnos?  
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Metod  

Intervju som metod 

Det som kännetecknar halvstrukturerade intervjuer enligt Trost (2004, s. 7) är att man ställer 

enkla, raka frågor vilket ger innehållsrika svar som leder till att man sedan har ett stort material att 

utgå ifrån, för att se åsikter och mönster. ”Om frågeställningen gäller att förstå eller att hitta 

mönster så skall man göra en kvalitativ studie” (Trost, 2004, s. 14). Esaiasson m.fl (2007, s. 283) 

skriver även att man får svar som är oväntade en större interaktion mellan den som intervjuar och 

den intervjuade samt möjlighet till uppföljningar. ”Forskaren skall sträva efter att förstå världen 

som intervjupersonerna själva upplever den” (Esaiasson m.fl., 2007, s. 286). Det var detta som 

var viktigt för mig då min studie syftade till att se lärarnas syn på adhd, därför valde jag intervju 

som metod. I de avhandlingar och tidigare forskning jag läst har kvalitativa intervjuer varit en 

vanlig metod men likaså observationer, eller en kombination av de båda.  

Intervjuade lärare  

Jag har valt att göra halvstrukturerade intervjuer med sex stycken lärare som arbetar med barn i 

grundskolan i årskurserna 2-5, eftersom det är dessa lärares synsätt som är relevant för mitt syfte 

samt frågeställningar. Det är av stor vikt att de intervjuade lärarna har en eller flera elever med 

diagnosen adhd i klassen, då det är kring adhd diagnosen som frågorna ställs. Det är viktigt att 

göra ett strategiskt urval av personer som ska intervjuas (Esaiasson mfl., 2007, s. 260). Detta är 

något jag tagit i beaktning i min studie, då jag valt lärare med skiftande bakgrund såsom ålder, 

undervisningserfarenhet, utbildning samt gruppstorlek, för att kunna jämföra om detta gör någon 

skillnad för deras syn på elever med adhd. Jag valde att ta kontakt med fyra stycken olika skolor i 

en större och mindre kommun. Intervjuperson 1 är en kvinna som arbetat som lärare i 4 år, 

undervisar i åk 2 på en skola i den större kommunen, samt har 60 högskolepoäng i ämnet 

specialpedagogik. Intervjuperson 2 är en kvinna som arbetat som lärare i 40 år och undervisar i åk 3-

5 på en skola i den mindre kommunen, hon har ingen specialpedagogik i sin utbildning. 

Intervjuperson 3 är en kvinna som arbetat som lärare i 3 år, undervisar i en 

särskildundervisningsgrupp i åk3-5 på en skola i den mindre kommunen. Hon har 30 

högskolepoäng i specialpedagogik. Intervjuperson 4 är en man som arbetat som lärare i 10 år, 

undervisar i åk 5 i en skola i den mindre kommunen och har ej specialpedagogik i sin utbildning. 

Intervjuperson 5 är kvinna som arbetat som lärare i 26 år, undervisar i åk 3 på en skola i den större 

kommunen, och har ej specialpedagogik i sin utbildning. Intervjuperson 6 är en man som arbetat 

som lärare i nästan 2 år, han undervisar i en särskild undervisningsgrupp åk 3-5 på en skola i den 

större kommunen. Han har 5 högskolepoäng i specialpedagogik.  
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Genomförande 

Jag har när jag skapade min intervjuguide (som finns med som bilaga1) utgått från det som 

Esaiasson m.fl. (2007) skriver i Metodpraktikan angående att frågorna ska vara korta med långa 

svar, uppvärmningsfrågor med enkla personuppgifter, tematiska frågor där frågorna ska vara 

öppna, samt uppföljningsfrågor i slutet av intervjun (Esaiasson m.fl., 2007, s. 298). Jag förberedde 

mig väl inför mina intervjuer genom att ha med mig min intervjuguide samt såg över denna innan 

intervjuerna så att jag kunde frågorna. Något Trost (2004) poängterar att man ska kunna 

intervjuguiden innantill som han uttrycker, den ska sitta ”i ryggmärgen” (Trost, 2004, s. 50). Jag 

var utvilad och pigg samt såg till att det tekniska fungerade såsom bandspelaren på min mobil, att 

ljudet var bra samt att det gick att föra över till datorn. Jag gjorde även stödanteckningar under 

intervjuerna. Fyra stycken intervjuer genomfördes på lugna fik, som vi gemensamt valde. Medan 

två intervjuer genomfördes på en skola då dessa lärare hade fullt upp med förberedanden inför 

utvecklingssamtal och därför valde ett konferensrum på skolan. Intervjuplatserna var en neutral 

plats för oss båda och tiden jag bad att lärarna skulle avvara var ca 60 min (Esiasson m.fl, 2007, s. 

302). Varje Intervju tog mellan 35-45 minuter att genomföra. 

Bearbetning av intervjumaterialet 

Det är vikigt att bortse från fördomar om hur man tror att de intervjuade personerna ska svara 

eller har en tanke om vad som är rätt eller fel svar. Då går man miste om mycket information, 

som är av stor vikt för analysarbetet (Esaiasson m.fl., 2007, s. 291). Detta är något jag haft i 

åtanke under hela mitt uppsatsskrivande. För att strukturera upp intervjumaterialet har jag utgått 

från teman som visade sig vara mest centrala under intervjuerna. Jag valde att sammanställa mina 

anteckningar samt lyssna på det inspelade materialet flera gånger för att upptäcka övergripande 

mönster, och intressanta delar (Esaiasson m.fl., 2007, s. 306). Jag valde att transkribera de delar av 

intervjuerna som jag fann mest intressanta i ljuset av mina frågeställningar. Dessa transkriberingar 

tog två timmar per intervju att genomföra, vilket sammanlagt blev 12 timmar. Jag lyssnade otaliga 

gånger på det inspelade materialet och identifierade huvudsakliga teman som lärarna tog upp och 

som kunde kopplas till mina frågeställningar. 

Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att man mäter det som avses att mäta, att det är relevant för mitt syfte i 

studien och att det ger svar på de frågor som ställs. Vilket Esaiasson m.fl. (2007) skriver ”är 

avgörande för våra förutsättningar att erbjuda trovärdiga slutsatser om verkligheten” (Esaiasson 

m.fl., 2007, s. 61). Jag har valt att intervjua lärare eftersom det är deras syn på adhd - diagnosen 
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som jag intresserar mig för i min studie och likaså är mitt forskningsobjekt och jag är intresserad 

av deras erfarenheter, åsikter och föreställningar gällande adhd - diagnosen. Jag har använt mig av 

en intervjuguide för att säkerställa att jag fick svar på mina frågor samt använde mig av teman i 

analysen, för att på ett rimligt sätt få svar på det fenomen jag studerar (Esaiasson m.fl., 2007, s. 

244). Jag har beskrivit tillvägagångssättet så tydligt som möjligt samt inför mina intervjuer varit 

väl påläst på ämnet adhd.  

Reliabiliteten är att man mäter på ett tillförlitligt sätt och att det genomsyras av en 

noggrannhet i användandet av den valda metoden och att inte ställa ledande frågor. 

Mätinstrumentet i min undersökning var halvstrukturerade intervjuer med sex lärare. 

Reliabiliteten är relativt hög då det är samma frågor som ställs och samma person som utgör 

intervjuerna. Noggrannheten är viktig, att man är utvilad och skärpt när intervjuerna genomförs, 

så att inte viktig information försummas på grund av slarvigt förda anteckningar, eller teknik som 

strular, både i genomförandet av intervjuerna samt i det efterföljande bearbetandet av 

datainsamlingen. Även viktigt att man frågar om det är något man inte förstår så att inte onödiga 

missförstånd uppstår (Esaiasson m.fl., 2007, s. 70). 

Jag har fått in tillräckligt med data för att på ett tillfredställande sätt kunna svara på mina 

frågeställningar.  

Etiska överväganden 

I all forskning är det av stor vikt att visa på en medvetenhet om personskyddslagen samt lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor och detta är av stor vikt för mig att följa. För 

att uppfylla detta har jag i mina förberedelser och under hela uppsatsskrivandet tagit hänsyn till de 

etiska aspekterna gällande informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. Informationskravet har jag tillgodosett genom att jag tydligt informerat 

om syftet kring min studie och varför jag valt att intervjua just dem. Samtidigt har jag uppriktigt 

gjort klart för dem att de har rätt att tacka nej till sin medverkan, när som helst under tidens gång 

och att jag har förståelse för detta, samtyckeskravet. Konfidentialitet- och nyttjandekravet har jag 

tillgodosett genom att jag gjort klart för dem att ingen ska få ta del av deras personuppgifter, 

försäkra anonymitet samt bara använda materialet till min undersökning, vilket är en 

examensuppsats på lärarprogrammet sista terminen. Jag har även förvarat materialet otillgängligt 

för andra, genom att enbart spara information på min egen dator, som förvaras i hemmet. 

(Vetenskapsrådet, 2012).  
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Resultat och analys 

Jag har efter genomförandet av mina intervjuer valt att sammanställa svaren under vissa teman, 

som framträtt i min analys av intervjuerna samt som svarar på mina frågeställningar som denna 

studie bygger på. Temana är lärares syn på deras egen kunskap om adhd, kännetecken, orsaker, 

diagnosen/medicinering samt didaktiska överväganden. Det är dessa teman som har visat sig vara 

mest centrala i intervjuerna och då främst de didaktiska övervägandena. Jag har valt att 

sammanställa resultat och analysdelen och ej delge alla lärarnas olika svar då dessa visade sig vara 

väldigt enhetliga, vilket hade lett till mycket upprepningar. 

Lärarnas kunskap  

Genomgående svarar lärarna att de har bristfälliga kunskaper om adhd och skulle behöva veta 

mer. De flesta svarar att när de haft elever med adhd i klassen, så har detta lett till mer insikt och 

kunskap om diagnosen i form av vilka åtgärder och bemötande som är gynnsamma, samt en vilja 

att läsa in sig privat och lära sig mer. Intervjuperson 1 berättar till exempel: inte tillräckligt, det var 

först efter att ha haft en elev med adhd som jag förstod vad det innebar. Man måste möta dessa elever för att förstå 

vad det handlar om. Intervjuperson 3 som har specialpedagogik i sin utbildning och jobbar i en 

särskild undervisningsgrupp säger: innan jag visste så mycket om dessa elever, så trodde jag att de var mer 

annorlunda än de i verkligheten är. Hon säger vidare att det är mycket negativa attityder mot dessa 

barn och hon menar på att man ska se dem som vanliga barn. Detta resultat från mina intervjuer 

stämmer väl överens med det Bekle (2004, s. 152f) kom fram till i sin undersökning, då hon 

studerade praktiserande lärare samt lärarstudenters syn på adhd, just att med erfarenheten får 

man en klarare och verkligare bild av begreppet adhd och att erfarenheterna leder till mer 

kunskap, större förståelse och positivare attityder gentemot dessa elever samt en vetskap om vilka 

didaktiska överväganden som är gynnsamma.  

Genomgående tar lärarna upp samtal med kollegor som givande för att tillägna sig kunskap 

om adhd. När jag frågar om vilken kunskap de tillägnar sig så kan de inte ge något konkret 

exempel utan de menar att samtalet med andra lärare mest blir en reflektion av vad eleverna gjort 

och om eleven har samma beteende i deras undervisningssituationer, och hur de hanterar dessa 

problem. Något som framgick under intervjuerna var att samtalen lärarna sinsemellan ofta 

handlade om att problemen uppstår på grund av skolans organisation, där eleverna ska nå målen 

och att alla har olika förutsättningar för att lyckas med detta. I dilemmaperspektivet tar Nilholm 

(2007) upp vikten av att lärarna är medvetna om det dilemma som finns i skolorna, och att i 

diskussionerna lärarna emellan så uppstår och ventileras denna motsägelse vilket är viktigt för att 

kunna gå vidare (Nilholm, 2007, s. 61, 65). 
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Det verkar ändå som att lärarna litar på sin egen kompetens och tilltro till sin egen förmåga 

när det gäller att handskas med elevernas olika behov. Intervjuperson 1 säger: alla är olika och man 

ser vad som fungerar eller inte.  Intervjuperson 6 säger: man ska inte krångla till allt så mycket, vissa saker 

fungerar, andra inte. Ann Ahlberg (2007, s. 90) skriver att specialpedagogik är ett stort forskningsfält 

men ifrågasätter om forskningen leder till någon hjälp till de verksamma i skolorna. De jag 

intervjuat tycker att det fungerar trots allt, men med viss ambivalens och tar upp tidsbristen och 

alla kraven som redan finns. Det är just detta som är dilemmat att det är en motsättning som inte 

kan upplösas, men som ändå måste hanteras, (Nilholm, 2007, s. 62). 

Kännetecken  

Genomgående tar de intervjuade lärarna upp att elever med adhd har svårt att koncentrera sig 

och svårigheter i samspelet med de andra i klassen. De kan inte sitta i lugn och ro och arbeta klart 

med en uppgift utan tappar lätt fokus, saknar spärrar och får lätt känsloutbrott. Detta kan utläsas 

i citat som, de är överallt och ingenstans, de har myror i brallan, dem blir störda av allt runtomkring sig, de får 

plötsliga känsloutbrott. Sammanfattningsvis påtalas brister i koncentrationsförmåga, 

uppmärksamhetsstörningar, svårigheter med impulskontrollen samt svårigheter att fungera i den 

sociala kontexten. Dessa kännetecken stämmer överens med de kriterier DSM-IV tar upp för att 

säkerställa diagnosen adhd. I lärarnas uttalanden kan man utläsa att de ser på eleven utifrån det 

kompensatoriska perspektivet, att det är eleven som är bärare av problemet, eleven med problem 

(Nilholm, 2007, s. 25). En medvetenhet från lärarnas sida om de kännetecken som är relaterade 

till adhd, visar på att lärarna har en medvetenhet och är kunniga om själva den medicinska 

diagnosen och dess kriterier. 

 De kännetecken som en elev med adhd har, menar samtliga av de intervjuade lärarna leder till 

tillrättavisningar och ett ansträngt klassrumsklimat och något som är energikrävande. Velasques 

(2012, s. 128) talar i sin studie om att tillrättavisningar leder till upptrappning av situationen, vilket 

leder till att elev – lärare skyller på den ena eller andra parten och lägger skulden på varandra. 

Dessa metoder menar Velasquez (2012, s. 262,266) att lärare använder sig av på grund av 

svagheter i den egna pedagogiska praktiken. Något som de intervjuade i min studie belyser, är just 

behovet av mer kunskap för att känna sig tryggare i vilka didaktiska överväganden som ska tas. 

Detta visar på en ambivalens hos lärarna och en motsägelse från att ena stunden säga att det 

fungerar till att uttrycka sig i citat som intervjuperson 1, man får slå knut på sig själv. Intervjuperson 

2, försöka behålla lugnet själv först och inte brusa upp.  

Något som också är värt att påtala och som jag finner intressant är att det alltid är en pojke 

som kommer på tal när vi diskuterar elever med adhd och aldrig en flicka. I intervjuerna svarar de 

med han, honom eller ett pojknamn när vi diskuterar elever med adhd. Detta är något Velasques 

(2012, s. 22) belyser, att en förklaring till detta kan vara att flickor inte påvisar de vanliga 

kännetecken som man räknar hör till adhd problematiken och att detta då leder till att flickornas 

problem inte uppmärksammas. De kännetecken som de intervjuade lärarna i min studie påtalar är 
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just dålig impulskontroll och hyperaktivitet. Att man då missar flickorna, kan bero på att man 

letar efter de ”vanliga” kännetecken för adhd och då missar de ”osynliga” flickorna. Detta tar 

dessutom Socialstyrelsen (2010, s. 20) upp som en följd av att forskning mest bedrivits på pojkar 

med adhd.  

Orsaker  

Den markanta skillnaden mellan de lärare som arbetat länge i skolan i jämförelse med de som 

jobbat en kortare tid, är att de som arbetat längre i första hand betonar omgivningen som en 

orsak till adhd, vilket visar på att de ser eleven i problemet, dvs. det som Nilholm (2007, s. 39) 

kallar för det kritiska perspektivet. Samtidigt anser de också att hemförhållandet är en bidragande 

faktor i likhet med Kärfve (2000, s. 15).  

 De lärarna som arbetat längre, uppger en skillnad över tid i samhället och skolan, där 

klassrumsmiljöerna blivit stökigare, fler intryck och fler krav som ställts på eleverna. 

Intervjuperson 2 säger: att nuförtiden är det mycket aktiviteter och ett ständigt flöde av ljud, information och 

synintryck och intervjuperson 5 säger att, allt ska gå så fort hela tiden, och alla mål som ska uppfyllas. När 

jag ser på dessa lärares svar och jämför dem med resultat från tidigare forskning kan man se ett 

samband mellan lärarens långa erfarenhet och den historiska forskningen inom 

specialpedagogiken. Ahlberg (2007, s. 84, 87) ser att det riktats kritik mot att forskningen varit 

individinriktad och fokuserat på avvikelser och att detta lett till självreflektion och diskussioner 

ibland lärarna. På 1980-talet fortbildades lärarna för att kunna verka i en skola för alla och man 

såg att det var skolans uppgift att motverka att elever skulle få svårigheter i skolan. Även i Lpo 94 

skrevs det om en skola för alla (även i Lgr-11 finns en likvärdig utbildning med och en vilja till 

integrering av de barnen med särskilda behov). Men på 1990 talet så blev det en tillbakagång mot 

mer särskilda undervisningsgrupper (Ahlberg, 2007, s. 84, 87). Detta ledde till segregerande 

undervisning och en syn på eleven med problem, dvs. Nilholms kompensatoriska perspektiv 

(2007, s. 25). De äldre lärarna har varit med om denna utveckling då de läste sin utbildning under 

denna tid eller var verksamma i skolan, vilket kan vara en anledning till att de i första hand ser på 

eleven i problemet, dvs. Nilholms kritiska perspektiv, men att tillbakagången till särskilda 

undervisningsgrupper ledde till en syn på barnet med problem det kompensatoriska perspektivet.  

De yngre lärarna tar genomgående upp att det är ärftligt betingat när de talar om adhd 

samtidigt som de senare kommer in på att miljön och omgivningen är en faktor till detta, men 

betoningen ligger på ärftligheten i likhet med Gillberg (2004, s. 121). Detta överensstämmer med 

Nilholms (2007, s. 25) kompensatoriska perspektiv där man ser på eleven med problemet. Vilket 

kan vara en följd av medicinens dominans de senare åren och att detta förlägger problemen hos 

individen, som Isaksson (2009, s. 34) betonar i sin avhandling. 

Intervjuperson 4 sa: Vad är normalt eller onormalt jo det vi definierar som normalt.  Det kanske inte är 

normalt att sitta still i skolbänken när man har spring i benen. Vi matar våra barn med tv - spel, dataspel och 

datorer och allt ska gå så fort sen förväntar vi oss att de kan sitta lugnt och stilla och lyssna på oss lärare, dumt 
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det är klart att de inte klarar av det. I detta uttalande betonar läraren utbildningssystemets svårigheter 

och motsägelser. De intervjuade lärarna anser genomgående i olika mån att problematiken ligger 

både hos individen och i dess omgivning.  Detta kallar Nilholm (2007) för dilemmaperspektivet, 

att det inte finns några enkla svar på hur man bäst ska agera. Det svåra är att skolan ska ge samma 

undervisning åt alla men man måste ta hänsyn till alla barns olikheter och erfarenheter och 

anpassa undervisningen utifrån detta (Nilholm, 2007, s. 61). Isaksson (2009, s. 31) skriver just att 

han tror att dessa två perspektiv befruktar varandra och att all forskning idag tar både det 

medicinska samt sociala perspektivet i beaktning när man forskar kring adhd. Han skriver att 

”Betraktas skolsvårigheter som skapade i ett samspel mellan individ och dennes omgivning 

impliceras att åtgärderna sätts in i ett större sammanhang och blir ett ansvar för hela skolans 

personal att skapa förutsättningar för inkluderande undervisning” (Isaksson, 2009, s. 74).  

Diagnos och medicinering 

Jag har valt att sammanställa dessa två teman diagnos och medicinering, då dessa fördes samman 

av lärarna själva på ett tydligt sätt i intervjuerna. 

Samtliga av de intervjuade lärarna menar att det både finns positiva samt negativa aspekter av 

att eleven får diagnosen adhd. De positiva kan skönjas i uttalanden som till exempel av 

intervjuperson 2 som säger att det är viktigt att få svart på vitt, av vad det är för någonting, så att det kan 

leda till rätt medicinering. Intervjuperson 5 säger att diagnosen är en förklaring till ett avvikande beteende, och 

leder till hjälp i form av medicin. Medan de negativa aspekterna skönjs i uttalanden som av 

Intervjuperson 4, diagnosen ger en stämpel, något som påverkar självkänslan, men också något som eleven kan 

gömma sig bakom, jag har adhd och då skall det rättfärdiga allt denne gör, samt av intervjuperson 6 som 

säger att det är dumt att sätta stämpel på barn, men skönt med en förklaring. Fördelarna som framförs är 

att föräldrar, lärare och elever får ett svar på det avvikande beteendet hos barnet, samt att de då 

kan få den hjälp som behövs. När det gäller hjälp påtalas medicin genomgående av lärarna. 

Tankemönstret hos lärarna är problem – diagnos – bot, där bot står för medicin. Detta mönster 

stämmer överens med Nilholms kritiska samt kompensatoriska perspektiv.  

I likhet med Jakobsson (2002, s. 166, 174f) studie ansåg lärarna att diagnosen var viktig för det 

medicinska men inte för det pedagogiska, eftersom diagnosen inte gav några direktiv till det 

pedagogiska arbetet, något som lärarna såg som negativt. ”Det pedagogiska arbetet i skolan blir, 

enligt skolpersonal, inte annorlunda på grund av diagnosen i sig” (Jakobsson,2002, s. 180). Det 

negativa anser de intervjuade lärarna genomgående är den stämpel som eleven får och att detta 

kan vara negativt för elevens självkänsla.   

Genomgående uttryckte lärarna att diagnosen öppnar dörrar för resurser, men på frågan om 

vilka resurser som tillhandagavs så berättar de flesta att det är stor avsaknad av dessa. Man vill ha 

en diagnos för att få möjligheter till resurser men det är inte mycket till resurser som erbjuds.  

 Intervjuperson 1 berättar, att hon ser diagnosen som ett sätt att pressa chefen till att ge 

resurser till stödåtgärder. Men resurserna finns inte, eleven i min klass som fått diagnosen adhd har bara lett 



26 
 

till en resursperson 2h i veckan. De går ofta ut ur klassrummet och arbetar enskilt för att han behöver komma ner 

i varv. De andra intervjuade lärarna svarar på samma sätt just att stödåtgärder leder till att eleven 

går ut i lilla gruppen någon timme i veckan. Detta är något som Isaksson (2009, s. 68f) kom fram 

till i sin studie att lärare och föräldrar strävar efter att få en diagnos, men när den fastställs leder 

detta till ett missnöje när det inte finns några konkreta stödåtgärder för just adhd problematiken 

och att de stödåtgärder som sätts in leder till segregering.  

Det positiva med diagnosen påtalar alla genomgående är medicineringen och att de didaktiska 

överväganden man tar i klassrummet inte alls ger den effekt som medicinen ger. Eleverna får en 

drägligare skolgång och ett fungerande samspel med andra. En viss skepticism skönjs dock i 

uttalanden som av intervjuperson 1 som säger att  jag är emot medicin att man ska droga dem för att de 

ska kunna sitta still och lyssna på oss, och av intervjuperson 5 som säger att  jag tror medicineringen är en 

kortsiktig lösning, samt av intervjuperson 6 som säger att man ger medicin för att hålla dem i schack. De 

yngre lärarna som har specialpedagogik i sin utbildning påtalar vid flera tillfällen medicineringens 

negativa sida med bieffekter såsom illamående, trötthet, svårigheter med sömnen samt 

huvudvärk. Advokat m.fl. (2010, s. 658) kom i sin undersökning fram till att det var bieffekterna 

som var den främsta anledningen till varför eleverna valde att sluta med medicinen. 

Trots dessa negativa röster om medicineringens bieffekter, ger lärarna uttryck för en 

övervägande positiv syn på medicineringen som den bästa hjälpen för elever med adhd. Denna 

syn visar på att man ser barnet med problem, dvs. Nilholms kompensatoriska perspektiv, där man 

ska tillrättalägga ett problem som finns hos eleven.  

Didaktiska överväganden 

Här har jag valt att dela upp det övergripande temat didaktiska överväganden i ett antal 

underteman, som klassrumsmiljö, individuell undervisning samt lärarens planering för att göra det 

tydligare. De olika undertemana går delvis in i varandra. 

Klassrumsmiljön 

Gällande klassrumsmiljön svarar intervjuperson 1, 2 och 5 att placeringen är viktig, Något 

Gillberg (2004, s. 146) samt Kadesjö (2008, s. 197) också tar upp som en hjälp för dessa elever, 

helst nära läraren långt fram i klassrummet och lite avskilt så att det inte finns en massa 

klasskamrater som distraherar, samt att läraren har bättre koll på vad eleven gör. Lärarna tar även 

upp vikten av en avskalad klassrumsmiljö som minimerar synintrycken för eleven. Det får inte 

fladdra så mycket kring dem säger intervjuperson 2 angående placeringen i klassrummet. Alla lärarna 

betonar vikten av lugn och ro i klassrummet. Intervjuperson 3 säger: om en elev som har adhd är i en 

stökig miljö så blir det ju inte bättre, det gäller att ge förutsättningarna för att det ska fungera. Detta är ett sätt 

att resonera, där man söker orsakerna utanför eleven och inte kompenserar för de brister som 

eleven har, i likhet med Nilholms kritiska perspektiv (2007, s. 39). Något Velasquez (2012, s. 206) 
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tar upp är att interaktionen mellan lärare - elev i klassrummet kan hjälpa eller stjälpa och i värsta 

fall leda till upptrappning av adhd problematiken. 

De didaktiska övervägandena handlar ofta om att kompensera för de brister som eleven har, 

till exempel att en specialpedagog eller resursperson kommer in och stöttar eleven. Om det är i 

klassrummet eller utanför spelar mindre roll, men många av lärarna ser helst att detta sker utanför 

klassrummet då de menar att det är bra för eleven, då den får lugn och ro. Flera påpekar dock att 

detta inte låter bra för det leder till segregation och man ska verka för en inkluderande 

undervisning. I intervjuerna med lärarna i Isakssons(2009, s. 70) avhandling kom han fram till 

samma resultat, att lärarna hade ett individuellt perspektiv på skolsvårigheterna vilket han då 

menar får konsekvenser för stödåtgärderna. Detta är något som Nilholm (2007) tar upp i 

dilemmaperspektivet, att man som lärare ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och 

behov. Nilholm menar att det inte finns någon enkel lösning på detta men att det är av stor vikt 

att skolan är medvetna om dilemmat (Nilholm, 2007, s. 62).  

De intervjuade är medvetna om detta dilemma och menar att resurser skulle kunna minska 

detta problem eftersom läget som det ser ut nu inte tillåter läraren att ta tillvara på allas förmågor 

och hjälpa alla. Som lärare vill man att eleven ska få en diagnos som ger resurser i form av någon resursperson, 

någon annan som kan hjälpa till för man känner att man själv inte räcker till för jag har 25 andra elever att ta 

hand om, säger intervjuperson 1. Detta stämmer överens med Nilholms kompensatoriska 

perspektiv där speciallärare eller specialpedagog ska kompensera de brister som man upptäckt 

hos eleven (Nilholm, 2007, s. 14).  

Individuell undervisning  

Intervjuperson 1, 2 och 3 säger också att de försöker handleda barnet så mycket det går i arbetet, 

genom att sitta med barnet vid dennes bänk. Intervjuperson 1 säger: att detta är svårt då hon har fler 

elever som pockar på uppmärksamhet. Så fort hon lämnar eleven och vänt ryggen till så hittar han på något annat 

än att ägna sig åt skoluppgifterna. Hon tycker det är viktigt att låta eleven vara med i rummet för att 

inkludera honom i undervisningen men menar att det vore bättre för honom och de andra om 

han ibland fick jobba utanför klassrummet, där han kan få mer lugn och ro och det inte finns så 

mycket som stör. Detta är att kompensera för elevens brister enligt det kompensatoriska 

perspektivet med eleven med problemet. Även Gillberg (2004, s. 146) samt Kadesjö (2008, s. 190) 

förespråkar denna undervisningsmetod. Bekle (2004, s. 155) tar upp att individuell undervisning 

är något som alla de intervjuade i hennes studie påtalade var en stor resurs och viktigt för dessa 

elever, för att få lugn och ro och en bättre chans till inlärning i en lugnare miljö samt möjlighet till 

direkt kommunikation med läraren.  

Något de lärarna med mest erfarenheter av elever med adhd tar upp, är vikten av en god 

relation med eleverna. Intervjuperson 2 sa att: de har kanske hela livet fått hört att de inte kan sitta still 

eller vara tysta, det har de fått höra jämt så man ska undvika det. Man ska ha en god relation så att de vet att 
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man är där för deras skull och inte för att skälla på dem. Även Kadesjö (2008, s. 193f) betonar vikten av 

en god relation. 

Lärarens planering 

Intervjuperson 1 säger att hon i läromedel försöker skala bort det överflödiga som till exempel 

kopiera upp en sida ur matteboken och ta bort alla bilder och överflödig text som kan störa. Hon 

talar om elevhälsovårdsteamet som betonar vikten av att skapa struktur för barnen så att de har 

framförhållning och vet vad som kommer härnäst. Hon ger exemplet att man bör skriva upp 

dagens schema på tavlan i klassrummet med tider och aktiviteter. 

Genomgående tar lärarna upp vikten av att ha struktur, rutiner, tydlighet, lugn och ro och att 

vara fyrkantig när man planerar lektionerna samt att det är tydligt vad eleverna ska göra och vad 

som förväntas av dem. Intervjuperson 2 säger att: lugnet är viktigt och att jag är väl förberedd.  

Intervjupersonerna 3, 6 påtalar även vikten av kontinuitet och att det absolut inte får bli för 

rörigt eller för många personer som arbetar med eleverna. Det måste vara en vuxen person som 

har överblick över hela dagen och inte bara kommer in en timme för att avhjälpa. Dessa två lärare 

som jobbar i särskild undervisningsgrupp är de enda som avviker från att det hela tiden ska vara 

struktur. De tar även upp vikten av förmågan att vara flexibel. 

Kadesjö (2008, s. 191) nämner att läraren måste ha en genomtänkt strategi för hur de ska möta 

barnet pedagogiskt. I intervjuerna tar lärarna upp idéer om vad de tror kan vara bra för barnet, 

men ingen påtalar att det fanns en genomtänkt strategi just för en elev med adhd, utan dessa 

didaktiska överväganden kan vara bra överlag med en elev som har svårigheter. Något Jakobsson 

(2002, s. 202) belyser är just det att samma åtgärder tas för alla elever oavsett diagnos. 

Intervjuperson 4 säger att man inte kan kräva att alla ska klara av skolans undervisningsmiljö 

på samma sätt eftersom alla är olika. Han uttrycker sig så här: många är väldigt smarta! Har de problem 

att sitta still låt dem springa lite då, så sätter de sig snart och jobbar igen. Genomgående så är lärarnas 

didaktiska överväganden riktade mot att hjälpa eleven i de brister den har förutom när de säger 

att de förespråkar lugn och ro i klassrummet. Då söker de orsaker utanför eleven och ser en 

tendens till att omgivningen kan störa och påverka, vilket mer påminner om Nilholms kritiska 

perspektiv (2007, s. 39).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

I bearbetningen av intervjuerna kunde man se att de lärare som varit verksamma i skolan en 

längre tid, såg eleven i problem i likhet med Nilholms (2007,s. 39) kritiska perspektiv då 

omgivningen påtalas som en orsak till adhd problematiken, i ett första skede. Men sedan 

påtalades också ärftligheten. Något jag finner intressant är också att det är de lärare som arbetat 

längre, som är mest positiva till medicineringen, trots en viss skepsis. Detta tyder på en tanke att 

man ska tillrättalägga ett problem som finns hos eleven, det Nilholm (2007, s. 25) menar är det 

kompensatoriska perspektivet. Enligt Isaksson kan ett sådant perspektiv leda till att man inte 

ifrågasätter omgivningens påverkan, vilket i sin tur leder till mindre fokus på bristande pedagogik 

och brister i skolans organisation (Isaksson 2009, s. 34). Kanske är det därför som 

medicineringen är så populär, det blir en genväg med märkbar effekt och minst resurskrävande 

för skolan. 

De yngre lärarna påtalar i första hand ärftlighet och individuella förklaringar till adhd 

problematiken, där man tydligt ser Nilholms kompensatoriska perspektiv Nilholm (2007, s. 25). 

De lärare med specialpedagogik, är de som påtalar de negativa med medicinen som bieffekterna, 

det visar sig även att två av dessa lärare har gått på kurser för adhd och att dessa har innehållit 

kunskap om medicinering. I Svenska Dagbladet kan man läsa att ökad kunskap om medicinerna 

och adhd är en av orsakerna till den större förbrukningen av medicin, (Svenska Dagbladet, 2012-

05-14). Detta är intressant då de i min studie som har mest kunskap om adhd i form av 

specialpedagogik i sin utbildning samt de som har gått kurser i medicin är minst positiva till 

medicineringen. 

Både Jakobsson (2002), Isaksson (2009) samt Nilholm (2007) tar upp att synen på 

förekomsten av adhd utifrån ett medicinskt eller socialt perspektiv är viktigt och avgörande för de 

didaktiska överväganden som lärarna tar i klassrummet. Detta fann jag inte i mitt resultat, utan 

alla lärare oavsett om de såg på adhd utifrån ett medicinskt eller socialt perspektiv vidtog liknande 

didaktiska överväganden, som handlade om placeringen i klassrummet, struktur och tydlighet. 

Isaksson (2009, s. 32) tar upp att ett medicinskt synsätt leder till segregerande undervisning i form 

av specialundervisning, i likhet med Nilholms kompensatoriska perspektiv där man genom att 

identifiera elevers brister, ska träna barnet till att anpassas till omgivningens krav, och där en 

specialpedagog ska sättas in för att hjälpa barnet med dennes brister vilket leder till en 

segregerande undervisningsform (Nilholm, 2007, s. 14,38). Isaksson (2009, s. 38) däremot 

ifrågasätter det sociala perspektivet för att det sällan ger några konkreta förslag på hur 

förändringar av skolans organisation skall gå till, i likhet med Nilholms kritiska perspektiv där 
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omgivningen ifrågasätts men man vet ej hur man ska hantera detta i skolorna (Nilholm, 2007, s. 

39). 

 Genomgående visar lärarna på en ambivalens, där de ena stunden säger sig veta hur de ska 

arbeta med dessa barn samtidigt som det finns en efterfrågan av mer kunskap om diagnosen adhd 

och beprövade strategier som fungerar. Denna ambivalens kan bero på lärares insikt i 

komplexiteten och de dilemman som uppstår. De kan i sin tur ha lett till medicineringens 

dominans, eftersom det visar sig vara ett effektivt sätt att lösa problemet. Detta sätt att lösa 

problemet menar Isaksson (2009, s. 34) är farligt för att det leder till att man inte ifrågasätter 

barnets sociala och pedagogiska omgivning. Detta leder till en ännu större tro på det 

kompensatoriska perspektivet. Nilholm (2007, s. 61) vill med dilemmaperspektivet att 

motsättningarna i skolan ska medvetandegöras och diskuteras bland lärarna, för att en ändring 

skall kunna komma att ske. 

Dilemmaperspektivet innebär delvis att alla elever ska ges en likvärdig utbildning utifrån sina 

olikheter. Synen på adhd diagnosen hos de intervjuade lärarna lutade genomgående på något sätt 

åt Nilholms (2007, s. 62) dilemmaperspektiv, men med en viss övervikt mot det kompensatoriska 

perspektivet vilket innebar att de såg eleven med problemet, att bristerna låg hos individen. Men 

alla lärare förespråkade mer kunskap, mer tid samt mer resurser för att kunna tillgodoge eleven 

bästa möjliga skolgång. I Lgr 11 står det att ”En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 

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

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

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

(2011, Lgr-11 s. 8). Den decentralisering som genomfördes i skolan som Isaksson (2009, s. 21f) 

var inne på, där ansvaret för resursdelningen lades ut på kommunerna, har till viss del lett till 

denna ambivalens ute på skolorna. Man vet enligt Isaksson inte hur man ska förhålla sig till dessa 

elever och på vilket sätt stödåtgärder ska tas och för vilka diagnoser som i första hand ska 

tillgodoses, vilket både elever och lärare blir drabbade av. Intervjuperson 2 tog upp att diagnoser 

som dyslexi ger förtur ute på skolan. Kanske för att dyslexi inte går att bota med medicinering 

eller för att kunna läsa och skriva ses som fundamentalt för vidare skolgång. Intervjuperon 2:s 

kommentar var den enda och kan inte beskrivas som representativ för mina data, men jag ville 

trots allt ta med och diskutera den aspekten. 

De slutsatser jag kan dra från min studie är att medicinering är det som förespråkas som 

åtgärd för adhd problematiken då detta ses som den mest effektiva metoden, lärarna påtalar att 

tiden inte räcker till och att tid är vad som krävs för att kunna, planera och strukturera upp 

lektionerna. På grund av den dominans som finns i forskningsfältet i det medicinska perspektivet, 

så blir medicineringen den åtgärd som dominerar behandling av adhd skriver Velasquez (2012, s. 

30). Hon skriver även ”Att kasta ljus över de implikationer som adhd-diagnosen aktualiserar i 

skolan och mer specifikt i klassrummet är idag en angelägenhet inom det pedagogiska området. 
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Denna kunskap kan bidra till att nyansera den pågående diskussionen om elever med adhd, samt 

att utveckla en pedagogisk kunskapsgrund för att bemöta elever i behov av särskilt stöd” 

(Velasquez, 2012, s. 15).  

Velasquez fick en fråga av Claes Nilholm på sin disputation 2012-04-20 om hon kommit fram 

till några åtgärder, som lärare kan använda sig av i mötet med elever med adhd, under hennes 

vistelse i skolan under sin studie. Hennes svar var att som forskare ska hon inte komma med 

förslag på åtgärder till lärarna som sitter på erfarenheten och kunskapen, utan att hennes uppgift 

som forskare är att synliggöra för lärarna hur det ser ut i verksamheten. Detta tas även upp i 

avhandlingen, Velasquez (2012, s. 276). Något som skulle gynna både verksamma i skolans 

organisation samt forskningen, är att dessa olika parter möts och diskuterar ämnet och 

tillsammans försöker komma fram till lösningar på metoder som kan hjälpa de verksamma ute i 

skolorna, så att de eleverna med adhd får en likvärdig chans till en dräglig skolgång. Något 

Jakobsson (2002, s. 203) tar upp är just att kommunikation och samverkan är mer viktigt än 

diagnosen i sig.  

Metoddiskussion 

Jag valde halvstrukturerade intervjuer som metod då min studie syftade till att se lärarnas synsätt 

på adhd - diagnosen. I likhet med Isaksson (2009, s. 48f) valde jag att intervjua lärarna för att de 

är de som jobbar närmast elever med adhd och jag var intresserad av hur didaktiska 

överväganden och det praktiska arbetet med dessa elever fungerade. Isaksson (2009, s. 44) har i 

sin avhandling valt att intervjua lärare men även fler av skolans personal såsom rektorer, 

skolsköterskor med flera samt granska skriftligt material såsom åtgärdsprogram. Men när han 

motiverar varför han valt intervjuer med lärare och specialpedagoger utrycker han ”att dessa 

personalkategorier var de som arbetade närmast elever i behov av särskilt stöd och således antogs 

ha en väsentlig roll i att identifiera elevers svårigheter i undervisningen”. Han tar även upp att 

frågorna som ställdes till lärarna och specialpedagogerna var fokuserade på det praktiska arbetet 

med eleverna (Isaksson, 2009, s. 48f).  

Jag vet inte om jag hade fått en bredare eller annan bild över begreppet adhd om jag även 

intervjuat föräldrar, rektorer, skolsköterskor samt eleverna själva, eller om jag studerat elevens 

beteende i olika miljöer såsom matsal, skolgård och hemmet. Men jag har här valt att fokusera på 

klassrumsmiljön eftersom det är där som läraren spenderar mest tid med eleven och det är där 

som de didaktiska övervägandena tas.  

Jag anser att jag fått svar på de forskningsfrågor jag ställt, men trodde dock att mitt urval av 

lärare och dess olikheter i ålder, undervisningserfarenhet, utbildning samt gruppstorlek skulle ge 

fler skilda svar på de frågor som ställts.  

Vid flera tillfällen sa lärarna ”ta inte med det där” eller ”nej, men så kan man inte säga”. Jag 

fick otaliga gånger påpeka att det inte finns något som är rätt eller fel, utan säg bara vad du 

känner och tänker. Detta kan tyda på att det finns en viss rädsla av att inte ha tillräckligt med 
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kunskaper om adhd diagnosen eller att man tänker fel, då det gäller dessa elever. Det finns en viss 

prestige inom lärarkåren och man förväntas kunna klara av att handskas med alla elever, något 

som i verkligheten inte alltid är så lätt. Trost (2004, s. 87) tar upp just detta, att intervjuaren kan 

vara tveksam om en åsikt eller ett beteende är rätt eller ej på grund av att den intervjuade kan 

uppfattas som en expert. Han menar att det då är viktigt att vara tillåtande och inte hämmande. 

Nilholms tre specialpedagogiska perspektiv har fungerat väl i analysen. Hans perspektiv går att 

problematisera ytterligare, något man skulle kunna ta i beaktning i vidare forskning. Men jag har 

på ett konkret och tydligt sätt kunnat studera lärarnas synsätt utifrån dessa teoretiska 

utgångspunkter i min studie. 

Vidare forskning 

I alla tidningar och nyhetssändningar i slutet av mitt uppsatsskrivande, dök det upp nya rön om 

adhd där det i Svenska Dagbladet stod att läsa ”Nu visar statistik från Socialstyrelsen att barn som 

är födda sent på året mycket oftare får en adhd-diagnos och läkemedel mot adhd än barn som är 

födda tidigt på året och som alltså är äldre vid skolstarten”(Svenska Dagbladet, 2012-05-10). 

Överläkare Björn Kadesjö säger i artikeln att ”Det kan handla om omognad. De sent födda 

pojkarna klarar inte att möta skolans krav” (Svenska Dagbladet, 2012-05-10). Han tar upp att 

man nu tror att adhd beror på skolmognad och att de som är födda senare på året är de som 

råkar ut för denna problematik. Detta tycker jag skulle vara intressant att studera, då det är en ny 

orsak som påtalas till förekomsten av adhd. Detta med skolmognad och att man från förskola till 

skola kräver att barnen ska fungera i ett annat sammanhang är något som både Kärfve (2000) och 

Gillberg (2004) tagit upp tidigare. Men just att månaden på året man är född skulle spela in, är 

inte något de tagit i beaktning eller något som jag sett diskuterats innan. Det skulle vara intressant 

att se vad dessa nya rön ger för effekt på diagnostiseringen, samt för lärarnas synsätt på adhd – 

diagnoser, på egna didaktiska val och på elever med diagnos. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Tema 1: lärarens bakgrund 

Undertema 1: Ursprung 

Undertema 2: Utbildning  

Undertema 3: erfarenhet av elever med diagnosen ADHD. 

Undertema under undertema 1: Specialpedagogik i utbildningen eller ej samt antal poäng i 

detta. 

Undertema under undertema 2: Erfarenhetens omfattning samt tankar kring detta. 

Exempel på frågor i detta tema: 

I vilken årskurs undervisar du? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka ämnen har du läst i din lärarutbildning? 

Har du någon gång haft någon elev med diagnosen ADHD? 

Detta tema är viktigt för att se vad läraren har för bakgrund, erfarenheter och kunskap kring 

ämnet adhd samt dess diagnos. 

Tema 2: Lärarens syn på diagnosen ADHD. 

Undertema 1: individuell betydelse (kompensatoriska perspektivet) 

Undertema 2: miljöns betydelse (kritiska perspektivet) 

Undertema 3: alla elever ska få samma kunskap samtidigt som skolan måste individanpassa för 

att tillgodose alla elever. ( dilemma perspektivet) 

Undertema under undertema 1: Inkludering/exkludering 

Undertema under undertema 2: kunskap inom området 

Exempel på frågor i detta tema: 

Hur pass mycket kunskap besitter du om ämnet ADHD? 

Vad kan ligga till grund för att göra en utredning på en elev? 

Vilka faktorer är avgörande för uppkomsten av ADHD hos en elev? 

Diagnosens betydelse för eleven? 

Detta tema är intressant för att se hur lärarna förhåller sig till begreppet ADHD och vilken syn 

de har på dessa elever samt vad det tror att det uppkommer från om det är arv, gener, miljö eller 

social kontext som är av betydelse och varför de tror detta. 

Tema 3: Didaktiska övervägande i det praktiska arbetet. 

Undertema 1: skillnader före och efter diagnosen. 

Undertema 2: villkoren för genomförandet. 

Undertema 3: åtgärder 

Undertema under undertema 1: Resurser och åtgärder i skolan i stort. 

Undertema under undertema 2: åtgärder i den egna undervisningen. 

Exempel på fråga: 
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Tycker du att du har den kunskap som krävs i ditt arbete om begreppet ADHD? 

Vilka åtgärder vidtar du när du misstänker att en elev har ADHD? 

Efter en elev fått diagnosen ADHD vilka pedagogiska åtgärder tar du mot innan? 

Får du det stöd du behöver av övrig personal på skolan kring denna elev? 

Detta tema är intressant för att se om lärarna har funderat kring sitt förhållningssätt jämt emot 

dessa elever och om det skett någon förändring och i så fall vad. Samt om de anser att de får det 

stöd, kunskaper och resurser som behövs för att vidta åtgärder i den egna undervisningen. 

 


