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Abstract 

When working with students with ADHD, it's important that the teachers are familiar with and 

know how to work with these students. This work aims to examine the recommendations made 

in the research literature and to find out how the schools operate for students with ADHD. 

Three persons - one teacher, a youth teacher and a student assistant have been interviewed. The 

interviews can in such a way be said to provide a picture of the different staffs contacts that a 

student with ADHD face in a day. The results shows that the teachers in this study in many 

respects follows the recommendations that the research literature provides. Students with 

ADHD, for example, needs an properly designed  environment at the school. The results of the 

interviews show that this is something that teachers resolving for these students. 

Keywords: ADHD, ADHD in school, teachers attitudes, research about ADHD 
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Sammandrag 

När man arbetar med elever med ADHD är det viktigt att man som pedagog har kunskap om 

och vet hur man ska gå till väga. Den här uppsatsen har till syfte att undersöka vilka 

rekommendationer som ges i forskningslitteraturen och hur skolverksamheten fungerar kring 

elever med ADHD.  I undersökningen har tre pedagoger - en lärare, en fritidspedagog och en 

elevassistent intervjuats. Intervjuerna kan på så sätt sägas ge en bild av de olika personalkontakter 

som en elev med ADHD möter under en dag. Resultatet visar att pedagogerna i undersökningen i 

flera avseenden följer de rekommendationer som forskningslitteraturen ger. Elever med ADHD 

är till exempel beroende av att miljön på skolan är anpassad på rätt sätt. Resultatet från 

intervjuerna visar att just detta är någonting som pedagogerna åtgärdat för de här eleverna. 

Nyckelord: ADHD, ADHD i skolan, pedagogers förhållningssätt, forskning om ADHD 
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Förord 

Efter 3,5 års studier vid Karlstad Universitet sätter jag härmed punkt för studierna med mitt 

examensarbete i lärarutbildningen. Arbetet har varit mycket krävande, men tack vare stöttning av 

nära och kära har jag lyckats genomföra detta tillslut. 

Jag vill därför ägna ett stort Tack till min familj och mina närmaste vänner för det otroliga stöd 

och förståelsen för att studierna krävt mycket energi. Jag vill också passa på att tacka min 

handledare under detta examensarbete Peter Wall, för goda råd och synpunkter under skrivandets 

gång. Jag vill även ägna ett stort Tack till de tre pedagoger som ställde upp och ville bli 

intervjuade och på så vis kunde hjälpa mig att genomföra den här studien. Jag vill också tacka 

mina studiekamrater i Kristinehamnsgruppen, övriga lärare som jag haft under utbildningen och 

även de handledare som jag haft under mina Vfu-perioder.  

Stort Tack till er allesammans, utan er hade det inte blivit någon lärare i fritidshem av mig! 

 

 

 

 

 

 

Karolina Höjer 

maj 2012, Karlstad 
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1. Inledning 

Under min verksamhetsbelagda utbildning har det växt fram en nyfikenhet angående elever med 

ADHD. Nyfikenheten handlar om hur man tänker kring arbetet med de här eleverna och om 

man anpassar undervisningen och i så fall vilka tillämpningar man gör.  

1.1 Bakgrund 

Ungefär tre till fem procent av barn runt omkring i världen drabbas av ADHD. ADHD står för 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 

påverkar förmågan att fokusera och koncentrera sig på uppgifter samt överdriven hyperaktivitet. 

Siffrorna ovan visar att i en klass med 25 till 30 elever finns det ofta minst en elev som lider av 

denna funktionsnedsättning1. Detta kräver att de som arbetar i skolan har både rätt kompetens 

och hjälpmedel för att kunna stötta de här eleverna. I skolans styrdokument, Lgr11 står det bland 

annat att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, skolan ska 

dessutom visa hänsyn till alla elever och därmed också vara flexibla i att det finns fler vägar till att 

nå de uppställda mål som finns i skolan2. Men hur ser det ut i verksamheten idag? Anpassar 

skolan sin verksamhet för elever med ADHD? Den här undersökningen har till syfte att redogöra 

för vad forskningslitteraturen har för rekommendationer om hur skolverksamheten ska fungera 

för elever med ADHD så att de får de bästa förutsättningarna för lärandet. Rekommendationerna 

kommer sedan att fungera som en referenspunkt för en undersökning i form av intervjuer och 

observationer om hur den faktiska miljön i skolverksamheten ser ut. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur skolans praktiska arbete med elever med ADHD 

förhåller sig till olika teorier inom forskningslitteraturen. 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka rekommendationer ger forskningslitteraturen om hur skolverksamheten ska se ut 

för elever med ADHD? 

2. Vilka åtgärder har vidtagits på skolan för elever med ADHD? 

3. Kan pedagogernas arbete med elever med ADHD kopplas till några av 

forskningslitteraturens rekommendationer? 

 

                                                           
1
 http://www.janssen.se/bgdisplay.jhtml?itemname=adhd_about&product=adhd (Hämtad: 2012-04-06) 

2
 Lgr11 s.8 
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1.4 Disposition 

I den här uppsatsen kommer en redogörelse för rekommendationer från forskningslitteraturen 

och även en beskrivning av hur tre pedagoger arbetar med elever med ADHD. I uppsatsens 

andra kapitel kommer därför en metodbeskrivning om hur arbetsgången gått till väga. Därefter, i 

kapitel tre, kommer en teoribeskrivning om vad ADHD är för något, historik bakom begreppet 

och vilka symtom som är vanligast. I kapitel fyra kommer jag att redogöra för vilka 

rekommendationer tre olika forskningslitteraturer ger kring arbetet med elever med ADHD. I 

kapitel fem följer sedan det arbete som tre pedagoger åtgärdar för elever med denna problematik. 

Därefter, i kapitel sex, kommer kopplingarna mellan forskningslitteraturen och pedagogernas 

arbete kring eleverna med ADHD att redogöras för, där det senare även kommer att kunna dras 

slutsatser av min undersökning med en avslutande diskussion i kapitel sju. 
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2. Metod 

För kunna redogöra för arbetets metod måste syftet förklaras närmare. Det här arbetet har haft i 

syfte att ta reda på hur man arbetar med elever med ADHD ute i skolverksamheten och sedan 

försöka redogöra för likheter och olikheter med de teorier som forskningslitteraturen ger. Därav 

kommer det metodiska arbetet se ut på följande vis: 

1. Forskningslitteraturens rekommendationer kommer att redogöras 

2. Pedagogernas arbete kring elever med ADHD  

3. Kopplingarna mellan de båda källorna  

2.1 Urval av forskningslitteratur 

Litteraturen som kommer att redogöras för är dels tagna från två amerikanska författare som 

beskriver hur man kan arbeta med elever med ADHD, samt den Svenska Socialstyrelsens 

rekommendationer kring området. En av de amerikanska författarna, Pfiffner (2011) är professor 

inom psykiatrin och licenserad psykolog och den andra författaren, Kutscher (2008), är en 

internationellt erkänd barnneurolog. Valet av ovan nämnda källor grundar sig framförallt på de 

intressanta och tydliga beskrivningar som författarna redogör kring hur arbetet med elever 

ADHD ska fungera. Den Svenska socialstyrelsen valdes på grund av dess strävan efter social 

välfärd och den enskilde människans rätt till god hälsa, vård och omsorg3. I mitt anseende bör det 

vara en självklarhet att varje enskild individ blir behandlad väl och utefter sina förutsättningar, 

vilket Socialstyrelsen belyser i sina visioner om arbetet de utfärdar. I det avseendet ansågs deras 

råd som betydelsefulla när rekommendationerna skulle sammanställas. 

2.2 Urval av pedagoger och observation 

I undersökningen har även semistrukturerade intervjuer med tre olika pedagoger och tre 

observationer gjorts, för att kunna utöka min redogörelse kring arbetet med elever med ADHD. 

Jag vill även påpeka att när jag i uppsatsen nämner ordet pedagoger menar jag följande tre; lärare, 

fritidspedagoger och elevassistenter.  

Innan intervjuerna genomfördes blev pedagogerna tillfrågade muntligt, om de ville delta i denna 

undersökning om hur man arbetar med elever med ADHD. Det förklarades även att 

intervjudelen ingår som en del i mitt examensarbete på lärarutbildningen. Pedagogerna som blev 

tillfrågade har jag dels lärt känna genom min verksamhetsförlagda utbildning, men även inom min 

egen bekantskapskrets. Varför jag valde just de här pedagogerna berodde bland annat på min 

nyfikenhet om just deras arbete kring elever med ADHD, som jag tidigare observerat under mina 

                                                           
3 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/dettastarvifor (Hämtat 2012-05-31) 
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vfu-perioder. Vidare har, när det gäller anonymitet, pedagogerna blivit informerade om att endast 

den som utfört undersökningen kommer veta vem pedagogen är. 

Intervjuerna gjordes med en lärare, en fritidspedagog och en elevassistent som alla är verksamma 

inom skolan för årskurs F-5. Genom att ha intervjuat följande pedagoger har en helhetsbild 

kunnat tecknas för de olika kontakter många elever med ADHD ställs inför under en skoldag. 

Helhetsbilden har även bidragit till att kunna se i vilken utsträckning de arbetat på ett liknande 

sätt eller om de snarare kompletterat varandra. Frågorna i intervjuerna är relativt öppna till sin 

karaktär. Öppna frågor används då man vill ge den intervjuade chansen att själv berätta vad som 

är viktigt ur dennes perspektiv4. Intervjufrågorna finns att hämta i slutet av detta arbete, under 

Bilaga 1.  

I undersökningen har även tre observationer genomförts. Det är viktigt att påpeka att fokus inte 

legat på eleverna med ADHD och deras beteende utan snarare på arbetet och situationen runt 

omkring de här eleverna. Observationerna har inte haft till syfte att kontrollera att det 

pedagogerna berättat i intervjuerna stämmer, utan snarare för att jag ska få en bättre bild av den 

verksamhet som beskrivs i uppsatsen. Följande saker har studerats närmare: 

 Bemötandet 

 Anpassningar 

 Miljön 

De tre observationerna gjordes under en och samma skoldag, dock under olika lektioner där jag 

valde att lägga fokus på en av de ovan nämnda områdena.  

Den första observationen hade till syfte att se pedagogerna bemötande till elever med ADHD, 

det vill säga hur de talade till dem, tillrättavisade dem, fångade deras uppmärksamhet och så 

vidare. Den första observationen gjordes under en morgonsamling och därefter en lektion där 

eleverna fick jobba fritt efter ett arbetsschema med olika uppgifter.  

Under den andra observationen låg fokus på vilka anpassningar som tillämpades för eleverna med 

ADHD. Observationen gjordes under en lektion i Svenska. 

Observationstillfälle nummer tre gjordes under fritidstid där eleverna vistades utomhus. Eleverna 

fick fritt hitta på saker ute på skolgården. Under denna observation låg fokus på att se hur miljön 

runt omkring var utformad för elever med ADHD på fritids.  

                                                           
4 Esaiasson m.fl. (2007) s.298 
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2.3 Genomförandet av intervjuer och observationer 

Genomförandet av intervjuer skedde individuellt med pedagogerna, var och en för sig. Vid 

intervjuerna använde jag mig av samma, öppna frågor till samtliga pedagoger. Detta öppnade 

även för diskussioner kring frågorna mellan mig och pedagogerna. Under en av intervjuerna valde 

jag att spela in samtalet med min telefon, samtidigt som jag antecknade i anteckningsblock under 

tiden. Detta på grund av att jag ville vara säker på att allting som sades skulle komma med i 

resultatet. Dock använde jag mig endast av anteckningar vid de övriga två intervjuerna. Jag ansåg 

nämligen att, trots tryggheten i att få med allting vid en inspelning, det kunde vara mer bekvämt 

för pedagogen som jag intervjuade om jag inte spelade in. Det kunde eventuellt öppna för mer 

diskussioner och så vidare. Alla pedagoger blev tillfrågade innan om inspelning, dock användes 

det bara vid ett av tillfällena. Intervjuerna tog mellan en och två timmar per pedagog, beroende 

på hur mycket som diskuterades runt frågorna. Min upplevelse under intervjuerna har varit att 

pedagogerna har många kloka svar på hur de arbetar. Sedan upplever jag också att de kommit 

med  tips till mig som blivande lärare, som jag sedan kan ta med mig i min vidare utveckling som 

pedagog. Pedagogerna har också haft möjlighet efteråt att få se hur deras intervjuer har sett ut när 

jag skrivit ner dem i uppsatsen. Där har de fått godkänna, säga till om något skall ändras eller tas 

bort för att minska risken för feltolkningar etcetera. 

Observationerna skedde på en skola, under en och samma skoldag fast vid olika lektioner. 

Tanken kring observationerna var att bredda mina resultat kring arbetet med elever med ADHD. 

Jag valde därför att fokusera på tre områden; bemötandet, anpassningar och miljön. Jag ansåg att 

de här tre områdena eventuellt skulle bidra till mer kunskap om hur man arbetar med elever med 

ADHD. Pedagogerna på skolan blev tillfrågade om det var okej att jag observerade deras arbete 

under en lektion och att anonymitet var något de också blev lovade, att bara undersökaren, det 

vill säga jag, var den som skulle känna till på vilken skola de här observationerna genomfördes på.  

Under observationerna placerade jag mig i ett hörn i klassrummet, eller på ett längre avstånd ute 

på skolgården för att få en så bred överblick som möjligt, men även så att pedagoger och elever 

inte skulle känna sig iakttagna. Jag valde att skriva ner i ett anteckningsblock allting som jag ansåg 

höra till områdena; bemötande, anpassningar och miljön kring elever med ADHD. Därefter valde 

jag att gå hem och skriva ner mitt resultat.  

2.4 Datainsamlingsmetoder 

Detta arbete syftar till att studera forskningslitteratur och senare dra kopplingar med 

skolverksamhetens arbete med elever med ADHD. Undersökningsmetoderna har därför varit att 
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både studera litteratur, genomföra intervjuer och observationer. På så vis kunde det samlas 

mycket material för den undersökning som genomfördes.  

Intervjufrågorna handlade bland annat om hur pedagogerna anpassar miljön i skolan för elever 

med ADHD, hur man som pedagog ska fånga uppmärksamheten hos elever med denna form av 

problematik och hur man bemöter deras hyperaktiva energi. Frågorna handlade även om vilka 

rutiner som behöver tillämpas, hur man hanterar eventuella utbrott hos eleven samt vilka material 

som kan användas som hjälpmedel för elever med ADHD. Observationerna hade till fokus att ge 

en bredare bild av bemötandet, anpassningarna och miljön kring de här eleverna. 

2.5 Reliabilitet och Validitet 

Jag har valt att genomföra en undersökning där både forskningslitteraturen och arbetet på skolan, 

i form av intervjuer och observationer, blir mina källor för att få fram ett resultat. Kopplingarna 

mellan de olika källorna som kommer att dras från mina olika resultat anser jag visar på en hög 

reliabilitet vid just denna undersökning. Den litteratur som jag valt att studera, de pedagoger som 

jag valt att intervjua och de observationer som gjorts visar att kopplingarna som jag därefter 

dragit stämmer överrens om hur det faktiskt fungerar med de valda informanter som jag haft.  

Resultatet av denna undersökning visar inte att arbetet med elever med ADHD fungerar på 

liknande vis på alla skolor. Dock visar studien att det fungerar på ett specifikt sätt efter den valda 

litteratur, de pedagoger som intervjuats och de observationer som gjorts på just den skolan. Det 

betyder alltså att beroende på vilken litteratur man väljer, vilka pedagoger man väljer att intervjua 

och hur observationerna ser ut så kan både likheter och olikheter finnas i framtida resultat av 

samma undersökning.  

Om jag hade använt mig av andra undersökningsmetoder,  som till exempel enkätundersökningar 

istället för intervjuer hade jag förvisso kanske kunnat få ett bredare insamlingsmaterial, med fler 

informanter, på så vis hade resultatet kanske också sett annorlunda ut. Dock ansågs inte tiden 

räcka till och med risk för stort bortfall valde jag därför att intervjua pedagoger personligen. 

Intervjuerna kändes i efterhand som ett positivt val då jag inte bara fått reda på hur man arbetar 

med elever med ADHD, utan även fått mycket tips som jag själv kan ta med mig ut i 

verksamheten som framtida pedagog efter de diskussioner som blev mellan mig och pedagogerna 

som jag intervjuade. Jag anser att jag fått fram den informationen som behövdes för att nå fram 

till det resultatet som undersökningen syftade till, genom mina intervjuer och observationer och 

med tanke på arbetets omfång och den korta tid som denna uppsats skulle genomföras på. 
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2.7 Källkritik 

Trots att resultatet av denna studie visar sig trovärdig visar det ingen tillförlitlig bild av att det ser 

ut på liknande vis på andra skolor, med andra pedagoger. Källorna för undersökningen är därför 

beroende för hur resultatet kommer att se ut.  

Litteraturen som studeras anser jag har hög trovärdighet, då författarna bland annat  är professor 

inom psykiatrin och licenserad psykolog (Pfiffner) medan den andre författaren är en erkänd 

barnneurolog (Kutscher) och båda har breda kunskaper kring arbetet med elever med ADHD. 

Den tredje källan är tagen från den Svenska socialstyrelsen och anses mycket trovärdig på grund 

av dess strävan efter alla enskilda individers välmån. Trots att källan är tagen från den Svenska 

Socialstyrelsens hemsida5 anser jag den alltså trovärdig, då det är en trygg källa. 

De pedagoger som intervjuats anses även de trovärdiga, eftersom pedagogerna själva fått berätta 

och ge exempel på hur de har arbetet men också för att intervjufrågorna varit relativt öppna och 

därav givit utrymme för pedagogerna att tillägga sådant som jag kan ha glömt att fråga om. Även 

observationerna som genomfördes visar på hög trovärdighet då resultatet syftar till vad jag själv 

har observerat när pedagoger har arbetat med elever med ADHD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/ (Hämtad 2012-06-08) 
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3. Beskrivning av ADHD 

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och precis som det beskriver handlar 

det om en funktionsnedsättning där bristande uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet är 

det mest centrala. Kadesjö menar att svårigheter som dessa ofta märks i ett tidigt scenario i de 

drabbades liv och följer dem sedan under hela uppväxten. Han menar också att vart och ett av 

dessa problem kan finnas hos alla barn i specifika situationer eller utvecklingsfaser i livet men att 

värderingen avgörs efter svårighetsgrader och omfattningar samt efter påverkan på hur barnets 

vardag ser ut. Graden av dessa värderingar kan också variera från olika barn och även hos samma 

barn beroende av tid, situation och miljö vilket också leder till personer i barnets omgivning inte 

behöver uppfatta problematiken på samma sätt6. 

Historik 

Under början av 1900-talet kom de första vetenskapliga rapporterna kring barn med ADHD-

problematik. Fyrtio år senare kom fler beskrivningar av barn som efter olika typer av hjärnskador 

fick en motoriskt överaktivt beteende och inlärningssvårigheter. De amerikanska läkarna Strauss 

och Lehtinen undersökte under 1940- och 1950talen sviter av graviditets- och 

förlossningskomplikationer hos barn. Deras resultat visade att de fann hjärnskador som kunde ge 

upphov till beteendeproblem och skolsvårigheter, denna problembild kom att kallas Minimal 

Brain Demage (MBD). I och med studier som dessa kom betydelsen för hur man såg på barn 

med denna problematik under många år i Sverige. Läkare och psykologer utvecklade 

uppfattningen att motorisk oro i samband med koncentrationssvårigheter var ett tecken på att 

barnen hade en hjärnskada, dock restes invändningar mot denna uppfattning. Kritikerna menade 

då att det inte fanns belägg för att de barn som sades ha MBD verkligen hade strukturella skador i 

hjärnan. Namnet Minimal Brain Demage ändrades efter förslag från vetenskapliga kommittéer 

och kom istället att heta Minimal Brain Dysfunction, som kan översättas till småstörningar i 

hjärnans funktion. Under 60-talet kom MBD att, framförallt i USA, användas för en stor grupp 

barn, upp till 15-20 %, av alla barn i skolåldern. Under 1970-80talet kom sedan kritiken mot 

MBD igen och uttalanden som att "MBD är en myt" blev allt mer vanliga. Man menade här att 

definitionen MBD var oklar och kritiker menade bland annat att ordet "minimal" riskerade att 

bagatellisera en problematik som för varken barnet eller människorna i de här barnens omgivning 

är mininmal. 

Idag är de flesta överrens om att barn med den här typen av svårigheter faktiskt existerar, trots 

alla invändningar, och att det behövs en benämning för det. I Norden kom experter inom 

                                                           
6 Kadesjö 2005 s.25f 
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området med förslag om att ändra MBD-termen till DAMP som står för Dysfunktion i fråga om 

avledbarhet, motorik och perception.  

MBD-termen har numera internationellt nästan helt övergivits och i Norden förekommer 

huvudsakligen, enligt Kadesjö, DAMP. Den internationellt mest använda termen idag har 

kommit att bli "Attention Deficit Hyperactivity Disorder", ADHD7.  

Övrig problematik 

Barnneurologen och författaren Kutscher menar att det hos barn med ADHD kan det finnas mer 

brister än just de här tre klassiska symtomen som innefattar uppmärksamhetsstörning, 

impulsivitet och hyperaktivitet. Han menar att den klassiska definitionen bara är toppen på ett 

isberg och att det även är viktigt att väga in problemen som exekutiva dysfunktioner, 

överlappande diagnoser och påfrestningar inom familjen, för personer med ADHD8.  

Kutscher gör en liknelse över vad exekutiva funktioner innebär. Han menar då att om man råkar 

trampa på en orm, så rent instinktivt hugger den. Ormen har ingen "plan" och han menar att den 

inte för något resonemang i hjärnan. Den kan till exempel inte få fram minnesbilder som visar 

huruvida det lönar sig eller inte att ge igen på den människa som trampat på den. Inte heller har 

ormen förmågan att se om framtidens människor ska handla med samma grymhet som personen 

som precis råkat trampa på den gjort. Kutscher menar att ormen saknar bromsar - när någon 

trampar på en, då hugger man! Människan har, som tur är, förmågan att reglera sitt beteende9. De 

exekutiva funktionerna innefattar olika färdigheter, bland annat; 

 Att hämma det egna beteendet 

 Att "komma igång" med saker (t.ex. en uppgift i skolan, läxor etc.) 

 Att resonera med sig själv 

 Att hålla tankar och föreställningar aktiva i medvetandet i ett visst ögonblick 

 Att förutse och planera för framtiden  

 Att lära av de erfarenheter vi gjort tidigare i livet 

 Tidsuppfattning 

 Att hålla ordning 

 Att vara flexibel  

 Att byta dagordning 

                                                           
7 Kadesjö 2005 s.62ff 
8 Kutscher 2008 s.18 
9 Kutscher 2008 s.20 
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 Att skilja känslor från fakta 

 Att tillföra känslor till fakta - för att skapa motivation 

Dessa färdigheter styrs framför allt av hjärnans främre delar (frontal- och prefrontalloberna) och 

meningen är att de ska hejda sådant som inte passar in. Personer med ADHD saknar tyvärr de väl 

fungerande bromsarna som behövs och agerar på så vis ofta ohejdat. De övriga exekutiva 

funktionerna kan de heller inte utnyttja till fullo på grund av detta10. 

Pojkar och flickor  

Beteenden som är vanliga vid ADHD kan många tycka vara typiska bland pojkar, det vill säga att 

dessa beteenden är mer socialt accepterade hos pojkar än hos flickor. Exempel på beteenden kan 

vara att inte kunna sitta still och ha ett stort beroende av att vara i rörelse till exempel. Studier 

visar att det är 3-4 gånger så många pojkar som flickor som har ADHD. Vad detta kan bero på 

vet man inte helt säkert men det finns teorier. Att beteenden som liknar ADHD är mer socialt 

accepterade bland pojkar kan innebära att de inte har vuxnas förväntningar på att försöka bromsa 

sådana beteenden som flickor förväntas göra, vilket i sin tur kan leda till att flickor har större 

sociala spärrar än vad pojkar har. Kadesjö menar också att det oftast är de som har ett för 

omgivningen störande beteende som till exempel bråkighet som kommer till utredning. Eftersom 

flickor sällan visar detta beteende kommer därför fler pojkar till utredning än flickor. Kadesjö 

menar därför också att det är viktigt att vara observant på flickor med svårigheter. Flickors 

svårigheter kan komma i utryck på annat, mindre störande, sätt som till exempel bakom 

inlärningssvårigheter och andra prestationsproblem i skolan, ängslan, osäkerhet och 

kamratproblem. De har precis lika rätt till förståelse och hjälp som de som uppvisar ett bråkigare 

beteende11. 

Läkemedel 

Läkemedel till barn med ADHD är aldrig det enda eller det första behandlingsalternativet. När 

svårigheterna hos de här barnen går så långt att de inte låter sig åtgärdas med specialanpassningar, 

mutor eller hotelser kan läkemedel vara en hjälpande hand. Innan det gått så långt har flera år av 

försök pågått och det har kostat både smärta och tårar hos den drabbade och dennes omgivning. 

Beteendetingade metoder som kan ge goda resultat är positivt menar Kutscher, men om de inte 

fungerar tillräckligt kan man behöva pröva att utöka med läkemedel.  

    Läkemedel ökar självkontrollen genom att väcka liv i (stimulera) hjärnans bromsar som tidigare 

nämndes att barn med ADHD har svårt att hålla emot. Det som förväntas vid en 

                                                           
10 Kutscher 2008 s.24 
11 Kadesjö 2005 s.68f 
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läkemedelsbehandling är att barnet bland annat får en klar förbättring i uppmärksamhetsfånget 

och en tydlig minskning av hyperaktiviteten och impulsiviteten. Barnets familj och omgivning 

märker mer sällan att det sker utbrott och umgänget i familjen till den drabbade löper mycket 

smidigare. Tyvärr går det inte att garantera att det inte uppstår några biverkningar vid 

läkemedelsbehandling för barn med ADHD, biverkningar man kan se är bland annat; 

sömnlöshet, minskad aptit, viktnedgång, förändringar i personligheten med mera12. 

Nattfjärilar 

Barn med ADHD brukar jämföras med nattfjärilar. Som alla vet dras nattfjärilarna till ljuset, det 

vill säga det som lyser starkast, likaså är det alltså för barn med ADHD. De sitter alltid klistrade 

vid det som lyser starkast. Det kan handla om ett tv-spel, en penna eller en spännande aktivitet på 

skolgården som drar deras intresse. Däremot är det sällsynt att det starkaste ljuset kommer från 

läxorna, eller något som uppfattas som "tråkigt"13. 

Positiva egenskaper 

Kutscher visar också på att det finns många positiva egenskaper hos barn med ADHD. De här 

eleverna får ofta höra kritik, vilket sällan hjälper dem någon vart. De här barnen är ofta kreativa, 

känner ofta stor passion för ett eller några speciella områden som ligger dem närmast om hjärtat. 

Dessutom har de humor och en "varför inte?"-attityd som många andra människor önskar att de 

hade. Kutscher menar även om de här barnen inte helt och fullt överrensstämmer med mallen för 

de flesta människor på jorden, är de här barnen obetalbara med all den positiva energi som de 

har14. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Kutscher 2008 s.130ff 
13 Kutscher 2008 s.28 
14 Kutscher 2008 s.180 
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4. Forskningens rekommendationer i förarbetet med elever med ADHD 

I detta kapitel kommer en redogörelse för de rekommendationer kring elever med ADHD som 

kommer från den forskningslitteratur som jag valt att titta närmare på. 

4.1  Författare 1: Linda J. Pfiffner 

Linda J. Pfiffner är Professor inom Psykiatrin på University of California, San Francisco och är 

licensierad Psykolog och chef över kliniken Hyperactivity, Attention and Learning Problems 

(HALP)15. 

4.1.1 Miljö 

Pfiffner talar bland annat om hur viktigt det är att skapa en god miljö för elever med ADHD. 

Hon ger bland annat exempel på att man som lärare kan sätta sig på elevens plats och fundera 

över om det är en stimulerande plats att sitta på. Hur man väljer att placera eleven i klassrummet 

kan vara till stor fördel om hur eleven kommer att lyckas eller misslyckas med sina arbeten. 

Pfiffner ger  några exempel på hur man kan placera eleven:  

 Placera eleven långt fram, nära läraren, för skapa bättre översikt över elevens arbete för 

läraren 

 Placera eleven bredvid andra elever som arbetar bra, inte bredvid elevens bästa vän 

 Placera eleven långt ifrån sånt som kan göra eleven ouppmärksam på det som ska göras i 

klassrummet (t.ex. ett fönster, pennvässaren) 

 Se till så eleven hela tiden kan se dig och tavlan för att undvika att eleven måste 

röra/flytta på sig för att kunna följa med på genomgångar och så vidare.  

Pfiffner menar också att det oftast är bättre för elever med ADHD att sitta vid individuella 

bänkar, istället för att sitta vid bord tillsammans med flera elever. Hon menar även att det kan 

vara bra för elever med ADHD att stå upp vid sina platser medan de arbetar - så länge de inte 

stör andra elever. Elever med ADHD har nämligen svårt för att sitta still på sin plats under den 

tiden de ska göra sina uppgifter16.  

                                                           
15 Pfiffner 2011 
16 Pfiffner, 2011 s.28ff 
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4.1.2 Rutiner 

Pfiffner talar även om att skapa rutiner i klassrummet eftersom elever med ADHD har svårt att 

själva vara organiserade så är det enklare om läraren ser till att hjälpa dem med rutiner och 

organisationen. Exempel på rutiner som pedagoger kan hjälpa eleverna med är bland annat17: 

 Regelbundna tider/dagar när och var läxor ska lämnas in 

 Gå igenom dagens schema med eleverna och ha det gärna uppskrivet på tavlan så att 

eleven alltid har koll på vad som ska göras härnäst. 

 Håll dig till dagens schema 

 Undervisa de "tyngre" ämnena tidigare på dagen medan både eleverna och du som lärare 

är piggare . 

 Växla mellan att ha aktiva och lugna lektioner samt individuella och grupparbeten för att 

skapa variation i lärandet.  

 Skapa rutiner för vad som ska göras när en uppgift är klar, det kan till exempel handla om 

att läsa en bok, måla eller skriva en berättelse. På så vis undviks spring som kan distrahera 

elever med ADHD.  

 Tillåt eleverna att "sträcka på sig" för att göra sig av med energi. Eleverna kan till exempel 

tillåtas att gå ut och springa ett varv runt skolgården. Det är bättre att de gör det 

någonstans där de andra eleverna inte blir störda.  

 Avsluta alltid dagen med något positivt att säga till eleverna för att skapa självkänsla18. 

4.1.3 Fånga uppmärksamheten 

Pfiffner ger även rekommendationer för hur man ska fånga  uppmärksamheten hos elever med 

ADHD under lektionen och menar att en av de viktigaste uppgifterna för dig som pedagog är att 

presentera dina lektioner på ett kreativt och engagerat vis. På så vis fångas både elevernas 

uppmärksamhet och lektionen blir intressant, välplanerad  och väl anpassad. Eftersom elever med 

ADHD har svårt att vara uppmärksamma på saker som sägs kan det också vara bra att upprepa 

det man säger flera gånger för att vara säker på att alla elever åtminstone hört genomgången 

minst en gång menar Pfiffner19. 

                                                           
17

 Pfiffner, 2011 s.32 
18 Pfiffner, 2011 s.32ff 
19 Pfiffner, 2011 s.35f 
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4.2 Författare 2: Martin L. Kutscher 

Martin L. Kutscher, en internationellt erkänd barnneurolog och författare som är verksam i 

delstaten New York, USA. Han beskriver och ger praktiska strategier för hur man kan arbeta med 

barn med ADHD20. Han redogör främst över fyra områden som är de mest centrala: 

 Att ha ett positivt förhållningssätt 

 Att bevara lugnet 

 Att hålla ordning i skolarbetet 

 Att inte ge upp21 

4.2.1 Ett positivt förhållningssätt 

Kutscher menar att det första man ska tänka på när man arbetar med elever med ADHD är att 

man ska ha ett positivt förhållningssätt. De som har ADHD påminner en del om nattfjärliar som 

nämndes i inledningen och de dras alltid till det som lyser starkast och Kutscher menar här att 

positiv respons fungerar som ljus med dragningskraft. Lektioner och uppgifter kan vara mindre 

lockande att göra för elever med ADHD och därför är det viktigt att man som lärare försöker 

lysa upp de här uppgifterna med ett positivt sken för att få de här eleverna motiverade. Det är 

också viktigt att låta barnen veta om att du som lärare/pedagog tror på honom eller henne trots 

svårigheterna. Kutscher menar också att det är viktigt att istället för att ge negativ respons på 

oönskat beteende - ge positiv respons för det önskade beteendet. Det hjälper oftast inte heller att 

bli arg på barn med ADHD, bestraffningar är ingenting som brukar fungera på de här barnen. 

Kutscher förklarar det med att agg oftast föder agg. Det vill säga, när man blir arg på ett barn 

med ADHD växer oftast agritionen och blir bara värre. Personer med ADHD är som nämnt 

tidigare ofta både kreativa, har humor och mycket energi och Kutscher menar att det gäller att 

sätta värde på de egenskaperna: avsky ADHD - inte personen som har det22.  

4.2.2 Bevara lugnet 

De som har ADHD saknar bromsar. Därför behöver vi hjälpa dem med just att bromsa, alltså 

behålla sitt lugn. Agg föder agg menar Kutscher och det bästa man kan göra då som pedagog är 

egentligen att stanna upp. Istället för att börja skrika tillbaka till ett "explosivt barn" bör 

pedagoger istället försöka förutse problem som kan uppstå och avleda dem, på så vis bevaras 

                                                           
20 Kutscher, 2008 
21 Kutscher, 2008 
22 Kutscher, 2008 s.58ff 
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lugnet. Tiden är läkande, därför kan det vara bra att låta elever med ADHD lugna ner sig 5-10 

minuter när de har fått ett utbrott menar Kutscher23.  

4.2.3 Att hålla ordning 

Att ha ADHD innebär flera svårigheter, en av de mest centrala är ordning och reda. Det är i stort 

sett ett ouppnåeligt mål för dom som har denna funktionsnedsättning. Denna desorganisation är 

en av de exekutiva funktionerna och förklarar alltså behovet av att man som pedagog hjälper dem 

med att just hålla ordning. Principen om att man ska "klara sig själv så gott det går" fungerar inte 

så bra ihop med funktionshinder. Kutscher redogör för olika åtgärder för bättre ordning för 

elever med ADHD. Det kan till exempel handla om ett anteckningsblock där eleven kan skriva 

upp hemuppgifter. Här krävs också att man som pedagog kontrollerar att eleven har skrivit ner 

hemuppgifterna, detta på grund av att de är just så oorganiserade som de är. Det är också viktigt 

att både eleven och föräldrarna känner till hemuppgifterna som kommer regelbundet. Ett bra tips 

kan vara att dela ut en lista över veckans uppgifter som ska göras, och även använda sig av de 

digitala hjälpmedel vi har idag och lägga ut uppgifterna på internet. Det kan också vara bra att alla 

elever i klassen har telefonnummer till några av klasskamraterna så att de kan ringa till varandra 

om anteckningar skulle saknas menar Kutscher24. 

Kutscher talar även om att ge eleven med ADHD en gynnsam plats i klassrummet, i vissa fall 

menar han att det kan vara närmast läraren medan i andra fall kan eleven känna sig distraherad av 

sådant som händer kring läraren och den mest lämpliga platsen för eleven kan vara i ett lugnare 

hörn i klassrummet. Han nämner även att god ögonkontakt med eleven kan vara bra och för att 

påminna eleven om att visa uppmärksamhet och en enkel knackning på bänken kan fungera bra 

som signal för vart uppmärksamheten ska riktas. Kutscher nämner också att det kan vara bra för 

hyperaktiva elever att röra på sig genom att hjälpa till med att dela ut papper och så vidare. 

Kutscher menar även att det är viktigt att hålla processen med åtgärderna i gång25. 

4.3 Författare 3: Socialstyrelsen 

Många gånger är elever med ADHD mer beroende av den pedagogiska personalen än många 

andra barn, detta betyder att man både behöver kunskap och handledning som pedagog i hur 

man ska arbeta med elever med denna form av funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har därför 

gjort en kort beskrivning om hur man som pedagog ska arbeta med barn med ADHD. 

                                                           
23 Kutscher, 2008 s.83ff 
24 Kutscher, 2008 s.105ff 
25 Kutscher, 2008 s.118f 
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Framförallt är det viktigt att man som lärare och pedagog är medveten om sitt förhållningssätt till 

eleven för att minska irritation och negativt bemötande mellan barn och vuxna i skolan26.  

Socialstyrelsen nämner också att det krävs vissa åtgärder för arbetet med elever med ADHD: 

 Snabb, tät och tydlig återkoppling och handling - istället för tjat 

 En väl strukturerad skoldag som är lätt att överblicka och förutseende för vad som ska 

hända 

 Miljö och placering måste granskas 

 "Minneslappar" eller signaler på regler och instruktioner som lätt kan glömmas bort  

 Samarbete mellan hemmet och skolan 

 Små grupper vid arbeten, detta ger färre störningsmoment som hindrar att eleven från att 

störa andra 

 Förhindra att onda cirklar uppstår. Eleven ska inte fara ännu mer illa till följd av många 

misslyckanden. Hjälp istället eleven förbi hans eller hennes största svårigheter och skapa 

förståelse för förutsättningarna som eleven har27.  

4.4 Sammanställning av rekommendationer 

För att enkelt kunna sammanfatta de tre olika författarnas rekommendationer tänker jag redogöra 

för vilka tips de beskriver och samtidigt jämföra och försöka se kopplingar mellan de olika 

författarna emellan.  

Pfiffner beskrev bland annat att barn med ADHD kräver en god arbetsmiljö för att öka 

stimulansen under lektionstid. Platsen, kamraterna runt omkring och att placeringen i 

klassrummet ska vara långt ifrån distraherande saker men ändå nära läraren, var några av de 

förslag som hon redogjorde för. Hon menar även på att elever med ADHD bör ha individuella 

platser, det vill säga inte sitta flera kring arbetsbordet i klassrummet och även att det är okej för 

de här eleverna att stå upp samtidigt när de jobbar. Likaså ansåg även Kutscher, att barnets 

placering i klassrummet bör vara gynnsam för att nå högsta möjliga stimuli under lektionstid. Han 

talade också om att platsen bör vara i närheten av läraren men nämnde även att det är väldigt 

olika från barn till barn. En del behöver närheten till läraren medan en annan elev istället behöver 

sitta långt ifrån, enskilt i ett hörn av klassrummet. Kutscher menade även han att det är viktigt att 

ge eleven utrymme för att kunna "röra på sig". Dock menar han att man kan ta vara på barnens 

energi i form av att denne blir delaktig när papper, böcker och så vidare ska delas ut. 

                                                           
26

 Socialstyrelsen, 2004 s.41 
27 Socialstyrelsen, 2004 s.41 
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Socialstyrelsen menar också att placering i klassrummet bör ses igenom och granskas, det vill säga 

hitta en plats där eleven känner att den har kontroll över läget. Var någonstans den är i 

klassrummet nämns det dock ingenting om och visar på så vis att placering i klassrummet är en 

individuell anpassning.  

Rutiner, ordning och struktur var något som fanns med i alla de tre författarnas 

rekommendationer. Författarna menar här att det är viktigt att hjälpa barnen med ADHD att ha 

en strukturerad skolgång, oavsett om det gäller scheman, tider eller rutiner för hemläxor. Pfiffner 

menade bland annat att det kan vara bra att ha som rutin att växla mellan aktiva och lugna 

lektioner för att kunna ha så mycket variation som möjligt. Hon menade även att det kan vara 

smart att ha de tyngre, teoretiska ämnena under förmiddagen och de lite lättsammare under 

eftermiddagen för att lättare kunna bevara uppmärksamheten under hela skoldagen för barnen 

med ADHD. Både Kutscher och Socialstyrelsen talade även om vikten av att ha en god kontakt 

med gott samarbete mellan skolan och hemmet. Att skapa en rutin att alltid ha en bra kontakt 

och att få positiva utbyten från varandra kan vara A och O i om läxor och så vidare ska kunna 

fungera på ett bra sätt.  

Pfiffner, Kutscher och även socialstyrelsen talade också om vikten av att ha ett positivt 

förhållningssätt till barn med ADHD. Att hela tiden ge positiv respons när de här barnen gör 

något bra, att tänka positivt när man arbetar med de här eleverna eller som Pfiffner föreslog: att 

avsluta dagen med någonting positivt.  

Pfiffner redogjorde även vikten av att presentera lektioner och uppgifter på ett positivt och 

engagerat sätt för att lättare få de här barnens uppmärksamhet. Kutscher beskrev även att det är 

viktigt att man som pedagog ser till, och hjälper barn med ADHD att bevara sitt lugn. Enklast 

möjligast gör man detta genom att försöka förutse när och var eleven brukar bli hyperaktiv för att 

sedan försöka avleda dem ifrån det.  

Jag uppfattar att mina tre författare har ganska liknande rekommendationer vad gäller arbetet 

med barn med ADHD. Dock beskriver de olika åtgärder, men att de ändå poängterar samma 

mål. Jag kan även finna några olikheter i de delar ur den litteratur jag läst. Jag anser bland annat 

att Pfiffner är en stor förespråkare för själva miljön och situationen kring barn med ADHD 

medan Kutscher talar, till största del, om vikten av att ha ett positivt förhållningssätt till de här 

barnen. Socialstyrelsen förespråkar inte lika tydligt som de andra författarna om något specifikt 

kan jag känna, dock har de många relevanta rekommendationer om hur man ska arbeta med barn 

med ADHD i skolverksamheten. 
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5. Pedagogernas arbete med elever med ADHD 

Under denna del kommer en redogörelse för mitt resultat från de intervjuer och observationer 

som jag gjort ute i skolverksamheten. Inledningsvis har jag frågat pedagogerna vad de anser om 

Lgr11 och elever som är i behov av särskilt stöd och om de anser att den är tillräckligt utformad 

för de här eleverna eller om det är något de saknar. 

5.1 Intervju 1: Läraren 

Läraren jag intervjuade har lärarutbildning för årskurs 1-6 och har arbetat tre år inom 

verksamheten. Idag arbetar hon i en årskurs 4. 

Lgr11: 

Läraren anser att Lgr11 är otydlig när det kommer till elever som är i behov av särskilt stöd, hon 

menar att det till exempel skulle kunna göras tydligare om vad skolan är skyldig att göra för dessa 

elever, vilka verktyg man kan använda sig utav, hur undervisningen ska utformas och vilket tänk 

och vilka strategier man bör använda sig utav. Hon menar att om undervisningen för elever med 

särskilt stöd ska bli bättre måste det också bli mer specificerat om hur man som pedagog ska 

arbeta. 

Miljö: 

När det kommer till elever med ADHD är det viktigt med ordning och struktur i klassrummet 

menar hon. Det ska inte finnas för mycket på väggarna, eller hänga massa saker från taket för att 

inte skapa en distraherande miljö. Istället är det bättre att utgå från en miljö som passar alla elever 

och att ha en ateljé där man kan hänga upp saker som eleverna har gjort om man vill visa 

föräldrar, syskon och andra på skolan vad eleverna har gjort. 

Läraren nämnde också att det är viktigt att hålla tavlan så ren som möjligt och att inte ha 

meddelanden, som inte hör till lektionen, uppskrivna. Hon nämnde också att hon brukar ha 

pennor, saxar, skrivböcker, färgpennor etc. undanplockat i skåp men samtidigt skyltat tydligt om 

vart allting finns för att få undan sådant som kan distrahera eleven.  

När vi pratade om vilken placering eleven med ADHD borde ha i klassrummet kom det fram att 

det beror på vem eleven är. Ibland kan elever med ADHD behöva en placering nära läraren - 

ibland långt ifrån, men det viktigaste är att eleven får en placering i klassrummet där han eller hon 

är som minst distraherad av sådant som sker runtomkring. Hon nämnde också att hon gärna 

placerar eleven nära en "stark" klasskamrat, helst inte bredvid en elev som lätt tappar 

koncentrationen och triggar igång andra elever och inte heller bredvid den tysta eleven som 

fungerar som en sköld för eleven med ADHD.  
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Hyperaktiviteten: 

Eftersom det kan vara svårt för elever med ADHD att sitta still har hon inplanerade, kortare 

arbetspass för dessa elever på ungefär 20 minuter. Därefter får de en kortare paus på ca 10 

minuter där hon och eleven kommit överrens om vad som ska göras under pausen. Detta för att 

undvika att eleven stör de andra eleverna under lektionen. Eleverna med ADHD får på så vis ett 

individuellt schema, där de kan se vad som ska göras under dagen, när det är dags för pauser och 

så vidare.  

Läraren menar också att det är viktigt att variera lektionerna och köra både teoretiska och 

praktiska moment, men också att det är viktigt att variera lektioner som är inomhus och utomhus 

för att få undvika att eleven blir hyperaktiv och distraherad. När böcker, papper etcetera ska delas 

ut tar hon ofta hjälp av elever med ADHD som hjälper till att dela ut till sina klasskamrater. På så 

vis  behöver inte eleven sitta still hela tiden. Ett annat tips som läraren berättade om är att låta 

eleven stå upp medan den arbetar under lektionerna.  

Rutiner: 

När vi talade om vilka rutiner hon använder sig utav för elever med ADHD menade läraren att 

hon alltid utgår från just den eleven och att de andra eleverna sedan kommer med på rutinerna 

dom också. Som till exempel vid morgonsamlingar, vid genomgång av dagen och så vidare.  

Hon skriver alltid upp på tavlan vad som ska göras under lektionen, vilka böcker och andra 

verktyg som kommer att behövas, för att göra det extra tydligt för eleven och även för de andra 

eleverna. Varje dag försöker hon även att läsa högt ur en högläsningsbok för eleverna, oftast 

väljer hon tillfällen där eleverna behöver varva ner eller är lite trötta, som till exempel på 

morgonen eller efter rast.  

Läraren menar också att det alltid är viktigt att ha en plan B samt alltid vara "ett steg före" när det 

kommer till elever med ADHD. 

Fånga uppmärksamheten: 

För att fånga elevens uppmärksamhet använder hon sig av bland annat belöningssystem som 

visar eleven att när man gjort vad man ska eller uppfört sig väl i klassrummet med sina kamrater 

ska man också uppmuntras efteråt. På så vis skapas motivation till att göra uppgifter som oftast 

kan tyckas vara tråkiga för elever med ADHD.  

Läraren menar också att det är viktigt med ögonkontakt när man talar till elever med ADHD, 

skulle de bli distraherade av någonting annat kan hon också diskret lägga handen på elevens axel 
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för att visa att "nu är det dags att vara uppmärksam på uppgiften" eller ha ett tecken/en signal 

som också påminner eleven om att det är dags att fokusera på vad som ska göras. Hon menar då 

också att det är viktigt att man gjort upp ett tecken eller en signal tillsammans med eleven innan 

för att göra det tydligt för eleven om vilken innebörd de olika signalerna har. 

Material och hjälpmedel: 

När det kommer till elever med ADHD är det viktigt att ta hjälp av de material och hjälpmedel 

som finns för att göra lektioner och uppgifter roligare. Bland annat låta de här eleverna använda 

sig av datorer, inläst material, praktiska verktyg som klossar vid räkning med mera. Dock menar 

hon att det inte alltid finns tillgång till allt material, då detta är en resursfråga men att man alltid 

försöker ha detta till hands för de elever som behöver det allra mest, som till exempel elever med 

ADHD. Andra hjälpmedel som är mer självklara och som det alltid finns tillgång till är hörlurar 

och skärmar för de elever som behöver skärma av det som finns runt omkring.  

Gruppsammansättningar: 

Läraren tror på talesättet att "starka elever lyfter de svaga" och försöker också planera sina 

mindre gruppuppgifter därefter. Men hon menar också att det är viktigt att alla elever får chansen 

att vara med alla, dock försöker hon undvika att placera elever med ADHD tillsammans med 

andra "triggare" för att undvika kaos i gruppen. Hon menar också att det är viktigt att tänka till en 

extra gång om vilka man sätter i samma grupp och att alltid vara "steget före" eleverna. När man 

delar in klassen i mindre grupper är det också viktigt att man håller koll så att allting fungerar bra 

och att det som ska göras verkligen genomförs.  

Strategier vid utbrott: 

Eftersom elever med ADHD kan få utbrott ibland är det viktigt att man tillsammans med eleven 

har gjort upp innan vad man ska göra när man känner att man "kokar över" menar läraren. Det 

kan till exempel handla om att dra sig undan till en plats där man kan lugna ner sig, medan en del 

elever med ADHD behöver sätta sig i pedagogens knä och bli omkramade. Om eleven väljer att 

dra sig undan menar hon att det är viktigt att både hon och eleven kommer överrens om vilken 

plats man kan lugna ner sig på allra bäst.  

När en elev får utbrott försöker hon själv hålla sig lugn men samtidigt bestämd. Hon berättar att 

man aldrig ska gå på eleven när den är i affekt och menar att det bara är meningslöst, risken för 

att du som pedagog hamnar i en konflikt med eleven minskar om du håller dig lugn. 

Övriga kommentarer: 

Läraren menar att det bästa med att arbeta med elever med ADHD är att det alltid händer något 
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och att man ska ta vara på energin som dessa elever har och göra det till något positivt istället för 

att tänka att eleven är "bråkig". Hon anser att, i den mån det går, elever med ADHD ska 

integreras med klassen under den största delen av skoldagen och inte baseras på att eleven går 

undan till annat klassrum med färre elever. Läraren strävar hellre efter att eleven ska känna 

samhörighet med klassen än att denne ska ha sin bas någon annanstans, det är så livet fungerar 

menar hon.   

Läraren önskar också att det borde finnas mer resurser att tillgå för att öka chanserna för eleverna 

att kunna vara tillsammans med sina klasskamrater under lektionerna. Hon önskar gärna mer 

samarbete med specialpedagoger, eller specialister på området, där man kan få mer verktyg för 

hur man sa arbeta med elever med ADHD. Läraren avslutar också intervjun med att ge mig några 

tips: 

 Var alltid väl förberedd och ha alltid en plan B 

 Hellre släppa uppgiften och göra något annat en stund än att ställa sig i konflikt med 

eleven 

 Skicka iväg elever tidigare än de övriga i klassen till exempelvis bild, slöjd, lunchen, 

idrotten med mera.  

 Strukturera upp "den fria tiden" för elever med ADHD som till exempel "vad ska du göra 

på rasten?" för att undvika konflikter med de andra eleverna.  

5.2 Intervju 2: Fritidspedagogen 

Fritidspedagogen som jag intervjuade arbetat inom skolan i 25 år och har den tidigare 

fritidspedagogsutbildningen. Innan hon började jobba inom skolan arbetade hon med barn på 

elevhem och idag arbetar hon både på fritids och undervisar eleverna i bild. Under sitt arbetsliv 

har hon varit med om stora förändringar vad gäller fritidshemmet. I början av hennes 

fritidspedagogskarriär låg fritidshemmet avskiljt från skolan, i en lägenhet dit eleverna kunde 

komma efter skoldagen. Runt 1988-89 flyttades fritidshemmet in i skolan och mer barn började 

på så vis också på fritids. När fritidshemmet flyttades in i skolan blev fritidspedagogerna resurser 

för klasslärarna, då kunde elevernas plockas ut i halvklass för att på så vis skapa mindre 

undervisningsgrupper. Idag arbetar hon både på fritids och undervisar eleverna i bild. Hon 

nämner också för mig att hon tidigare varit gift med en man med ADHD. 

Lgr11: 

När det kommer till att arbeta med elever med ADHD, eller alla elever över huvud taget, menar 

hon att man alltid ska utgå från Lgr11. Hon kan dock se ett mönster bland sina elever: de som 
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har fått diagnosen ADHD har lättare att nå målen än de elever som inte fått det. De som är 

under utredning eller de elever vars föräldrar inte vill ta reda på om deras barn har en diagnos 

eller ej har alltså svårare att nå de uppställda mål som står skrivna i Lgr11. Hon menar att det är 

väldigt viktigt att man har föräldrarna med sig när det kommer till elever med särskilda behov. 

Om de sätter sig emot rekommendationer om att göra en utredning är det svårt att veta vilka 

verktyg man ska använda och hur man ska bemöta eleven i undervisningen. 

Miljö: 

När det handlar om att skapa en bra miljö för elever med ADHD menar hon att det oftast 

fungerar bättre med mindre grupper. Hon placerar gärna eleven bredvid en kompis som denne 

fungerar bra med, ingen "sköld" utan en stabil kompis och gärna längst ut, längst fram vid ett 

mindre bord där det kan sitta två elever (om det inte går att sitta individuellt). Hon menar också 

att det är viktigt för en del elever med ADHD att sitta så att de kan se klassen men samtidigt 

också så att de ska kunna se pedagogen och tavlan. Detta för att de ska känna att de har kontroll 

över vad som sker i klassrummet.  

Det är också viktigt, menar hon, att elever med ADHD har ett rum eller en plats dit de kan "fly 

undan till" där de kan lugna ner sig om något gått snett eller om de känner att det är rörigt i 

klassrummet. 

Hyperaktiviteten: 

Fritidspedagogens erfarenheter visar att elever med ADHD oftast fungerar bättre på fritids än 

vad de gör i skolan. På fritids har eleven inte samma krav menar hon och mer möjligheter till att 

välja sin aktivitet efter sitt intresse. På fritids märker man alltså inte av hyperaktiviteten kring 

elever med ADHD lika väl som inne i klassrummet eftersom det på fritids är mer fritt och mer 

rörelse än under lektionstid.  

Hon kom också med ett exempel på ett tips hon fick i början av sin karriär av en lärare. Här 

kunde eleverna sätta en röd prick på tavlan för att visa att man var ute och exempelvis sprang ett 

varv runt huset om de hade "spring i benen". Det fanns förstås regler kring denna röda prick 

också: man fick bara gå ifrån en åt gången och under ett max antal minuter. Hon förklarade att 

det till en början fungerade sådär, att alla eleverna sprang ut och in men att det efter ett tag 

lugnade ner sig och tillslut var det bara de eleverna som var tvungna att springa av sig som 

använde sig av den röda pricken.  

Rutiner: 

När det kommer till rutiner kring elever med ADHD menar Fritidspedagogen att de flesta av 
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dessa elever har ett eget, individuellt dagsschema där kortare pauser och så vidare är inräknat 

under skoltid. Hon försöker också skriva upp på tavlan i enkel punktform under bildlektionerna 

och vid fritidsaktiviteter som pyssel med mera, där hon tydligt beskriver vad som ska göras för att 

skapa struktur och ordning för elever med ADHD.  

På fritids har de också ett fritidsschema som talar om för alla eleverna vad som ska göras och 

under vilken dag. Det kan handla om pyssel på måndagar, gymnastik på tisdagar, 

utomhusaktiviteter på onsdagar etcetera. Detta gör att eleverna med ADHD vet vad som ska 

göras. Hon påpekar också att det aldrig är något tvång, utan fritt att göra vad man vill, inom vissa 

gränser, på till exempel utomhusdagarna. 

Fritidspedagogen nämner också att det är viktigt att tänka på vad och hur man säger saker till 

elever med ADHD. Det är till exempel väldigt dumt att lova något som man inte kan hålla, eller 

att säga ord som "snart" eller "sen" till en elev med ADHD. Det är istället bättre att vara mer 

tydlig med vad man menar för att undvika missförstånd och oroligheter. Hon menar också att det 

är viktigt att förbereda elever med ADHD för eventuella ändringar som skett i dagens planering 

samt innan man ska avsluta en aktivitet.  

Fånga uppmärksamheten: 

Fritidspedagogen tycker att det kan vara svårt att fånga uppmärksamheten hos elever med 

ADHD, oftast brukar hon gå fram till eleven och lägga en lugnande hand på axeln eller ge 

signaler som hon och eleven kommit överrens om för att bryta det de är distraherade utav.  

Hon brukar också, efter en genomgång, kolla en extra gång så att eleverna med ADHD har 

förstått vad som ska göras, och om de inte har förstått går hon igenom det tills de har förstått.  

Hon menar också att hon brukar sätta sig in i elevens intressen och försöka hitta en gemensam 

nämnare att prata om först och sedan sätta igång att arbeta. Fritidspedagogen menar också att det 

är viktigt att inte komma innanför bekvämlighetszonen för de här eleverna. Hon sätter sig hellre 

mitt emot och har ögonkontakt med eleven när hon pratar med den så att eleven inte ska känna 

sig obekväm. 

Material och hjälpmedel: 

Om elever med ADHD har en önskan om att komma bort ifrån klassen och sitta i eget rum är 

det något som fritidspedagogen anser vara en självklarhet. Hon menar att en del elever behöver 

kunna dra sig undan för att uppnå bästa möjliga koncentration.  
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Det är också viktigt att det finns skärmar och skyddskåpor så att eleverna ska kunna skärma av 

sådant som sker runt omkring. Andra hjälpmedel som man kan använda sig av för elever med 

ADHD är exempelvis stressbollar, datorer och böcker att läsa för att varva ner. Olika elever 

kräver olika saker för att varva ner, det gäller då att skolan och fritidshemmet ser till att dessa 

hjälpmedel finns. Fritidspedagogen nämner även att beröring kan fungera som ett bra hjälpmedel 

för elever som känner sig "uppe i varv". Hon menar också att fritids är en bra plats för elever 

med ADHD, där finns oftast något för alla. 

Gruppsammansättningar:  

Fritidspedagogen tycker att den optimala gruppsammansättningen för elever med ADHD är i 

form av små grupper, varav de övriga eleverna bör bestå av starka elever och/eller stabila 

kompisar till eleven med ADHD. 

Strategier vid utbrott: 

Fritidspedagogen berättar att när eleven med ADHD får utbrott är det allra bäst att låta denne gå 

undan till en lugna-ner-mig plats som hon och eleven kommit överrens om. Elever med ADHD 

behöver få chansen att varva ner och fundera på vad som hänt. När eleven är lugn igen kommer 

den att komma tillbaka menar hon.  

Det är också viktigt att man som pedagog är lugn och tydlig när man bemöter en elev som fått 

utbrott om det inte är akut och någon annan elev far illa såklart menar hon. Ibland kan det räcka 

med att man bara lägger en lugnande hand på elevens axel eller viskar lugnt men tydligt "tänk på 

att så här gör vi inte i klassrummet" för att eleven ska lugna ner sig.  

Övriga kommentarer: 

Fritidspedagogen menar att elever med ADHD ofta är väldigt kreativa och att det alltid händer 

saker när de är med. De här eleverna har en drivkraft och mycket energi och det gäller att ta 

tillvara på elevens positiva sidor, som intressen och så vidare. Det handlar om att se styrkorna i 

eleven och inte svagheterna. Som pedagog är det också viktigt att ta sig tid för reflektion när man 

arbetar med barn med ADHD, att fundera över exempelvis "hur kunde jag göra det här för att nå 

ett bättre resultat?".  

Fritidspedagogen önskar mer kunskap om ADHD, gärna för hela arbetslaget så att alla som 

jobbar med de här eleverna får samma information. Det kan handla om till exempel vilken plats 

elev A flyr undan till vid utbrott, eller varför elev B alltid måste sitta närmast läraren vid 

samlingar. Hon menar att det är viktigt att alla lärare "kör samma race" för att undvika förvirring 
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hos eleven med ADHD, detta kan vara skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas i skolan för 

de här eleverna. 

Jag skulle vilja sammanfatta intervjun med fritidspedagogen med fem punkter för hur man 

kommer till rätta med elever med ADHD: 

 Utredning och slutligen diagnos för att få reda på hur man ska hjälpa eleven 

 Verktyg och hjälpmedel för att kunna bedriva meningsfull undervisning 

 Mindre gruppsammansättningar för lugn och ro 

 Föräldrar som accepterar att deras barn behöver stöd och hjälp  

 Att prata om det. Det är viktigt att lyfta de här eleverna, att inte blunda för att de finns i 

skolan och att samtala och arbeta tillsammans för att deras skoldag ska bli så meningsfull 

som möjligt. 

5.3 Intervju 3: Elevassistenten 

Elevassistenten som jag intervjuat har ingen pedagogisk utbildning. Under gymnasiet gick han 

medieprogrammet men han har samtidigt varit involverad inom skolan under hela sin uppväxt då 

hans mamma arbetat som fritidspedagog och hans pappa som skolledare. Han började 

sommarjobba på skolan och på lägerverksamheter och fick så småningom längre vikariat och blev 

tillslut anställd som vikarierande fritidspedagog. När regeln om att alla fritidspedagoger som 

arbetade i skolan var tvungna att ha en utbildning kom, gjordes hans tjänst om och han blev 

istället elevassistent. Dock har hans tjänst som elevassistent aldrig varit på 100 procent, utan en 

liten del av arbetsdagen har alltid legat på fritids. Elevassistenten har jobbat inom skolan i 10 år. 

Han anser själv att sina starka sidor är att han är lyhörd, bra på att ta åt sig, sortera information 

och att se verkligheten det vill säga att gå från teori till praktik. 

Lgr11: 

Elevassistenten anser att en av de viktigaste uppgifterna en pedagog har är att förklara för elever 

med ADHD, och alla elever över huvud taget, om varför man gör vissa saker i skolan och vilka 

mål som ska uppnås. Det är alltså viktigt att eleverna förstår innebörden av det som görs i skolan.  

Miljö: 

Elevassistenten berättar att elever med ADHD behöver allt, de behöver till exempel kunna se 

tydligt för att inte tappa fokus, inga störande ljud runtomkring sig och möjlighet att skärma av sig 

utan att de här eleverna ska bli distraherade av saker som händer runtomkring, utanför fönstret 

och så vidare. Oftast, menar Elevassistenten, att de här eleverna hamnar i mitten av klassrummet 
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på en kant, närmast väggen utan fönster. Dock menar han att detta är väldigt individuellt, en del 

behöver mer kontroll över vad som händer och man får därför känna sig lite för hur man ska 

placera dem, det handlar alltså om vem eleven är och vad denne elev har för behov. Han menar 

också att det är viktigt att det ska vara enkelt för eleven att transportera sig till en lugn plats, till 

exempel ett grupprum.  

Hyperaktiviteten: 

Elevassistenten menar att det viktigaste när eleven med ADHD får "spring i benen" är att man 

både som pedagog och elev är förberedd på vad som händer om eleven blir hyperaktiv. Han ger 

exempel på att man kan ge varningar, påminnelser eller tecken/signaler som visar eleven att 

denne borde varva ner lite. Att visa ett tecken eller ge signaler menar elevassistenten är en positiv 

användningsform, då behöver inte eleven känna att man "skäller" på den hela tiden.  

Han menar att det sällan handlar om att bestraffa eleven vid de här tillfällena, snarare om att 

behålla lugnet och hjälpa eleven att varva ner. Fungerar inte detta kanske alternativet istället blir 

att gå ut och springa ett varv runt huset, gå ut och spela boll en stund eller bara behöva sätta sig 

ner och fokusera, eller kanske läsa en bok. Som pedagog, menar elevassistenten, är det viktigt att 

man känner av vilken åtgärd som är lämpligast vid just det tillfället. Detta, menar han också, 

kräver en god relation mellan pedagogen och eleven samtidigt som det är viktigt att man inte 

glömmer bort vuxenrollen. Elevassistenten ser det som en fördel om man har delade intressen 

med eleven och han berättar också att han gärna sätter sig in i elevens intressen och skaffar sig 

mer kunskap inom dessa områden. Det handlar om att vara flexibel, då skapar man enklast en 

god relation till eleven menar han. 

Rutiner: 

Elevassistenten väljer att beskriva några av de rutiner som kan förekomma inför och under en 

lektion. Innan skoldagen börjar görs ett individuellt schema för eleven med ADHD där man 

räknar in kortare pauser under lektionerna, vad som ska göras på lektionerna och så vidare. 

Läraren börjar alltid med en genomgång av lektionen för hela klassen. Därefter är det 

elevassistentens uppgift att kolla så att eleven med ADHD har förstått vad som ska göras, visa på 

ett exempel, kolla så att eleven vet vilka verktyg han eller hon behöver för att göra uppgiften samt 

att denne har en isolerad arbetsplats. Här menar han att det är viktigt att man har ögonkontakt 

med eleven och om elevassistenten hjälper någon annan elev så ska eleven med ADHD ha 

verktyg i form av till exempel en stressboll att hålla på med innan elevassistenten kan hjälpa till 

igen. En elev med ADHD jobbar ungefär 15 minuter, därefter har han eller hon en paus på 10 
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minuter och därefter 15 minuters jobb igen för att sedan gå ut med de övriga klasskamraterna 

och ha rast.  

Elevassistenten menar att det är viktigt att fråga eleven om denne vet vad som ska göras, annars 

går han igenom detta med eleven igen tills denne har förstått och kan då ta hjälp av praktiska 

föremål som äpplen, leksakspengar och så vidare för att visa på ett tydligare vis.  

Elevassistenten berättar också att det är viktigt att berömma eleven med ADHD. Det är vid 

såpass många tillfällen under dagen som den här eleven får höra att den gör fel, därför är det 

viktigt att ta till vara och berömma när eleven gör rätt. Elevassistenten nämner också att saker 

som man lovat eleven får absolut inte brytas. 

Fånga uppmärksamheten: 

Elevassistenten anser att det är viktigt att ta till vara på elevens intresse och använda sig av det i 

undervisningen för att fånga dennes uppmärksamhet. Han menar att om man tränar vägen till att 

nå målet genom elevens intresse tillräckligt många gånger, lär sig tillslut eleven hur man ska göra 

för att nå målen inom områden som inte är riktigt lika roliga. För att fånga uppmärksamheten 

försöker elevassistenten även skapa en "wow-känsla" hos eleven så att undervisningen blir både 

rolig och spännande.  

Material och hjälpmedel: 

Elever med ADHD använder sig mycket av datorer menar elevassistenten, han menar att 

eleverna ofta känner lugn när de skärmar av sig framför en dator. Däremot är det viktigt att man 

som pedagog har uppsikt om vad som görs på datorn, så att den används på rätt sätt - för att hitta 

lugnet. Andra hjälpmedel som man kan använda sig av enligt elevassistenten är spel. Med hjälp av 

spel kan eleven träna bland annat sociala färdigheter som i till exempel fyra i rad, där eleven lär 

sig både turtagning och att räkna.  

Elever med ADHD måste få använda sina kreativa sidor som att bygga, rita eller använda sig av 

andra praktiska föremål, vilket också är bra att använda sig utav för att fånga deras 

uppmärksamhet i uppgifter. Här krävs också att man som pedagog har uppsikt så att materialet 

används till rätt ändamål. 

Elever med särskilda behov, däribland inräknat elever med ADHD, är prioriterade att använda 

sig av de hjälpmedel och verktyg som skolan har att erbjuda och det pedagogiska materialet blir 

bättre och bättre anser elevassistenten.  
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I dagsläget känner han också att skriva snyggt och stava rätt inte har samma fokus som det hade 

förr, nu är det innehållet i det man skriver som är det viktigaste. Datorer hjälper eleverna att 

komma ifrån det noggranna med tillexempel punkt, kommatecken och stavfel vilket känns som 

ett steg i rätt riktning anser elevassistenten. Idag ligger fokus på innehållet i texten vid en 

skrivning, vilket är en fördel för elever med ADHD.  

Hörlurar, skärmar med mera finns alltid tillgängligt för elever med ADHD. 

Gruppsammansättningar: 

Vid gruppsammansättningar berättar elevassistenten att de brukar variera ganska ofta. Han menar 

att en av anledningarna till att de varierar är för att alla ska lära sig att arbeta med alla, och menar 

på att det är så samhället är byggt. Däremot försöker han undvika att placera "triggare" i samma 

grupp som en elev med ADHD, för det kan göra att gruppen inte alls fungerar bra.  

Han menar också att det är viktigt att se så att eleven har färdigheterna som krävs för att vara i en 

grupp med andra elever, det är svårt att sätta eleven i en grupp om denne inte är redo för det. 

Detta gör man genom att kolla av vart eleven ligger, om den är redo eller ej och bygg vidare efter 

det. 

Strategier vid utbrott: 

Hur man ska hantera ett utbrott eller ett oönskat beteende hos en elev med ADHD menar 

elevassistenten är väldigt olika beroende på situationen och hur eleven fungerar, om det är fara 

för andra till exempel. Han ger förslag på olika strategier som kan användas. Han har en strategi 

som han kallar "chock" där man tydligt och bestämt visar att detta beteendet inte är accepterat 

och ger sedan en instruktion. Därefter kollar man läget; hur uppjagad är eleven, hur mottaglig är 

han eller hon för prat och sedan får man prata igenom vad som har hänt. Andra alternativet är att 

eleven får dra sig undan till en så kallad "lugn vrå" där eleven får varva ner och vara ifred.  

När en elev får utbrott menar elevassistenten att man inte ska ta det personligt, som pedagog är 

man ett verktyg som ska hjälpa eleven att lugna ner sig. Då är det bättre att vara lugn och tydlig 

men bestämd.  

Övriga kommentarer: 

Elevassistenten menar att det bästa med att arbeta med elever med ADHD är att man lär känna 

och bygger upp en god relation till eleven. Han menar också att det känns bra att hjälpa den som 

behöver det mest i en grupp. Han berättar även att kreativiteten och aktiviteten hos elever med 
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ADHD är bland det bästa, men han menar också att det är viktigt att man är väl förberedd inför 

arbetet med de här eleverna och att man ska tänka preventivt.  

Elevassistenten önskar även att det borde finnas fortbildningar för alla pedagoger  inom 

verksamheten och även att få mer kunskap och framförallt om den senaste forskningen vad gäller 

elever med ADHD. På så vis får man nya idéer och material till att utveckla verksamheten.  

5.4 Observationer 

Här nedan kommer ett samlande resultat av mina observationer. Jag vill åter igen påpeka att 

observationerna inte haft till syfte att undersöka om det pedagogerna berättat om i intervjun 

stämmer utan snarare till att bidra till en bredare syn på arbetet kring elever med ADHD. 

5.4.1 Observation 1: Bemötandet 

Bemötandet från pedagogerna till elever med ADHD visar att pedagogerna tycks visa förståelse 

för eleverna och dess problematik. De höjer inte rösten, trots att eleven upprepade gånger gör fel 

och avbryter samlingen. Pedagogen håller istället en lugn samtalston, dock väldigt tydlig och 

bestämd när den tillrättarvisar eleven verbalt. Dock händer det vid flera tillfällen att pedagogen 

snarare i form av intimitet, lägger en lugnande hand på axeln, talar om för eleven att dämpa sig. 

En pedagog har också under observationen visat intresse för elevens intressen och samtalar gärna 

med eleven kring detta, vilket verkar ge resultat av glädje hos eleven. Mycket fokus från 

pedagogerna verkar läggas på just eleverna med ADHD. I det här klassrummet finns två 

pedagoger vid tillfället och en av dem är i närheten av eleven hela tiden under lektionen. 

5.4.2 Observation 2: Anpassningar 

Resultatet av observationen visar på att eleven har en bestämd, individuell plats i klassrummet. 

Platsen är avskärmad men inte långt ifrån kamraterna. Under lektionspasset använder sig eleven 

av en dator som hjälpmedel, eleverna har i uppgift att skriva meningar ifrån ett faktablad om djur. 

På tavlan står det tydligt skrivet vilken uppgift eleverna har under lektionen, likaså tydligt vad 

eleverna behöver för material.  

5.4.3 Observation 3: Miljön 

Resultatet från observationen menar att det finns många olika alternativ för eleven på utegården. 

Pedagogerna frågar eleven vad denne tänkt göra under eftermiddagen på fritids och hjälper också 

eleven att plocka fram de saker som behövs. I detta fall handlar det om att rita. Det tycks inte 

finnas många störande moment för eleven, pedagogerna håller sig i närheten. När eleven tröttnat 

visar pedagogerna på nya alternativ som eleven kan syssla med. Trots många elever på skolgården 
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och mycket spring runt omkring verkar eleven kunna genomföra sina sysslor utan att det blir 

kaos. Det finns flera valmöjligheter till olika aktiviteter och fritids verkar inbjuda eleven till lek. 
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6. Kopplingar mellan forskningslitteraturen och arbetet i skolan 

Pedagogernas arbete kring elever med ADHD kan, i ett flertal av områdena, kopplas samman 

med forskningslitteraturens rekommendationer. Nedan kommer en beskrivning av några av de 

likheter och olikheter som går att finna i de olika resultaten. 

De tre pedagogerna beskriver att miljön runt omkring elever med ADHD måste vara 

strukturerad med ordning och reda där det inte finns en massa distraherande saker i närheten. De 

talar också om att elevens placering blir en viktigt del i miljön i klassrummet. De ger förslag på 

vem eleverna ska placeras i närheten utav, hur den ska placeras i klassrummet och framförallt att 

det är väldigt individuellt beroende på vem eleven är. En del behöver till exempel sitta nära 

läraren medan en annan behöver sitta långt ifrån. Samtliga  av forskarna anser även att detta är 

viktigt att se över placeringen av eleverna i klassrummet för att elever med ADHD ska få en så 

bra skolmiljö som möjligt.  

För att förhindra att elever med ADHD blir hyperaktiva försöker både läraren och 

elevassistenten planera kortare arbetspass med inplanerade pauser för de här eleverna. Samtidigt 

som fritidspedagogen menar att man sällan märker av hyperaktiviteten på fritids, då fritids 

handlar mycket om rörelse. Pfiffner (2011) menar här att det är okej för elever med ADHD att 

sträcka på sig medan Kutscher (2008) menar att man kan använda elevernas hyperaktivitet till 

något positivt och använda sig utav den, som till exempel när papper, böcker och så vidare ska 

delas ut till alla elever i klassen. Detta visade sig vara en metod som även läraren använde sig utav. 

Läraren beskriver också att hon försöker ha så mycket variation som möjligt i undervisningen - 

praktiska moment varvade med teoretiska och lektioner både inomhus och utomhus, något som 

även Pfiffner (2011) talar om. Elevassistenten menar att det är viktigt att vara förberedd på när 

eleverna blir hyperaktiva och påminna dem genom att ge dem signaler. Han menar att det är 

viktigt att inte bestraffa en hyperaktiv elev, utan att det är bättre att vara förberedd och försöka 

hindra att hyperaktiviteten kommer och behålla lugnet hos eleven. Elevassistentens exempel 

visade även Kutscher (2008) på då det är bättre att försöka förutse problemen och avleda dem 

innan de uppstår. 

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att ha kortare arbetspass för elever med ADHD där 

inplanerade pauser finns inräknade, något som ingen av forskarna nämnt i sina 

rekommendationer. Dock visar  det sig att bestämda, individuella scheman gör att eleverna vet 

vad som ska göras härnäst och visar på en strukturerad pedagogik , vilket Pfiffner (2011) och 

Socialstyrelsen (2004) anser vara en av de viktigaste åtgärderna kring elever med ADHD. 

Pedagogerna menar också att det är viktigt att skriva upp på tavlan: vad som ska göras och vad 
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som behövs för att genomföra uppgiften, samtliga menar att det gör det skapar tydlighet för 

eleven.  

För att fånga uppmärksamheten hos elever med ADHD använder de sig av många liknade 

hjälpmedel. Fritidspedagogen och Elevassistenten berättar till exempel att de gärna använder sig 

av elevens intresse för att skapa motivation och uppmärksamhet i uppgifterna. Läraren berättar 

att hon använder sig av en form av belöningssystem för att uppmuntra eleverna, det blir som en 

morot som gör att eleverna får mer motivation till att prestera. Läraren och Fritidspedagogen 

berättar också att de brukar lägga en lugnande hand på elevens axel om denne är distraherad av 

någonting annat. På så vis menar dem att de bryter det som eleven är distraherad utav och eleven 

blir uppmärksam på vad pedagogen gör eller säger. Elevassistenten berättar att han även brukar 

introducera nya saker för eleverna genom att försöka ge dom en "wow-känsla", precis som 

Pfiffner (2011) rekommenderar att göra - på ett kreativt och engagerat vis. Kutscher (2008) visade 

också på ett exempel där man kunde fånga elevernas uppmärksamhet genom signaler som till 

exempel via en knackning i bänken, dock var det ingen av pedagogerna som nämnde just att 

"knacka i bänken" utan snarare smeka handen över elevens axel, eller andra tecken. Även detta 

kom upp under observationerna. 

Samtliga pedagoger berättar också att elever med ADHD har tillåtelse att använda sig av bland 

annat datorer, skärmar, skyddskåpor och andra praktiska verktyg för att dels underlätta i 

arbetsgången men också för att kunna skärma av sig från de övriga i klassen. Fritidspedagogen 

berättar att fritids, med alla material och verktyg som finns, erbjuder något för alla elever vilket 

också gör verksamheten till en bra plats för elever med ADHD. Forskningslitteraturen som jag 

tagit fram har inte visat på att hjälpmedel och verktyg som datorer, skärmar etcetera är något som 

de trycker på i sina rekommendationer.  

När det kommer till gruppsammansättningar och elever med ADHD berättar samtliga pedagoger 

att de föredrar mindre grupper, likaså rekommenderar Socialstyrelsen (2004) att elever med 

ADHD fungerar bättre i mindre grupper. Även vem eller vilka man har i samma grupp som 

eleven med ADHD verkar pedagogerna tänka lika om. De menar att det är viktigt att eleven får 

vara med starka, stabila kompisar men de menar också att det är viktigt att alla ska lära sig att 

arbeta i grupp med alla elever. Är det någon konstellation som de försöker undvika så är det med 

"triggare".  

Om eleven får utbrott är det viktigt att man vet vad man ska göra menar läraren. Alla elever är 

olika och kräver olika metoder för att varva ner igen. Kutscher (2008) menar att en viktigt uppgift 
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som man har som pedagog är just att hjälpa elever med ADHD att bevara lugnet. En del elever 

behöver gå undan och vara ifred medan andra behöver sätta sig i knät på pedagogen och bli 

omkramade menar samtliga av de tre pedagogerna. Elevassistenten använder sig även av en 

metod som han kallar för "chock". Samtliga menar också att det bästa är att hålla sig lugn, 

bestämd och tydlig som pedagog när man möter en elev som fått ett utbrott för att undvika att 

hamna i konflikt med eleven. 

Socialstyrelsen (2004) redogjorde för att samarbetet mellan hemmet och skolan var viktig för att 

arbetet kring elever med ADHD ska fungera på ett bra sätt, något som även Fritidspedagogen 

ansåg som viktigt. Även Kutscher (2008) var inne på samma spår. 

Alla tre pedagoger är också överrens om att de här eleverna har flera positiva sidor också, 

någonting som bland annat Socialstyrelsen (2004) menar att man ska ta vara på och tänka positivt 

kring eleven. Kutscher (2008) menar även han att man ska sätta värde på elevens positiva sidor 

och egenskaper,  man får avsky ADHD - inte personen som har det menar han. Det händer alltid 

någonting när en elev med ADHD är i farten, samtidigt som de är kreativa och har mycket 

energi. Som pedagog gäller det att ta vara på de positiva sidorna hos dessa elever, använda dem 

och framförallt ge beröm när de gör något bra menar pedagogerna. 

Om man jämför rekommendationerna från forskningslitteraturen med hur pedagogerna ute i 

verksamheten arbetar med elever med ADHD kan man se flera kopplingar. Tänket kring, 

förhållningssättet och hur man planerar utifrån den problematik som elever med ADHD har så 

ser man att pedagogernas arbete i mångt och mycket stämmer överrens med författarnas olika 

teorier.  
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7. Slutsatser 

För att kunna redogöra för några slutsatser av resultatet i undersökningen måste syftet nämnas 

åter igen för att förtydliga vilka slutsatser som ska dras. Syftet med detta arbete var att undersöka 

hur skolans praktiska arbete med elever med ADHD förhåller sig till forskningslitteraturen.  

Resultaten från intervjuerna och observationerna visade att de åtgärder som gjorts på skolorna av 

de tre pedagogerna har stöd från forskningslitteraturen. Dock visade det sig att pedagogerna inte 

följde en och samma teori utan snarare att de plockade lite stoff från samtliga teorier och mer 

därtill. Vilket visar på att de arbetar på liknande sätt och samtidigt kompletterar varandra bra när 

de arbetar med elever med ADHD. Det är också viktigt att påpeka att pedagogerna redogjorde 

för många fler exempel än de som tagits fram från forskningslitteraturen, vilket visar på att 

verktygen som används vid arbete med elever med ADHD kan se olika ut beroende på vem 

eleven är och vilket behov denne har. Det visar på att pedagogerna är flexibla i sitt arbete, öppna 

för att testa nya saker, experimentera och samtala med eleverna om vilka önskemål de har 

angående sina skoldagar, anser jag.  

Trots att pedagogerna har bred kunskap önskas, av dem alla tre, möjligheter till att lära sig ännu 

mer om hur man arbetar med elever med ADHD i form av fortbildningar och andra 

sammankomster för pedagoger som arbetar med de här eleverna. Samtliga menar också att det är 

viktigt att alla som arbetar på skolan använder sig av samma åtgärder gällande de här eleverna. På 

så vis hoppas de att elevens alla möten med pedagoger i verksamheten kan bli lyckade. 

7.1 Slutsatsernas hållbarhet 

De slutsatser som jag dragit av denna undersökning är min bild av hur skolverksamheten 

fungerar kring arbetet med elever med ADHD. Hade intervjuerna gjorts med andra pedagoger 

eller om observationerna gjorts på en annan skola kunde mina slutsatser ha kommit att bli 

annorlunda, det är jag medveten om. Därför betyder inte detta att de slutsatser jag dragit i denna 

undersökning stämmer överrens med hur pedagogiken kring elever med ADHD fungerar på alla 

skolor runt om i Sverige.  
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8. Avslutande diskussion 

Min nyfikenhet om hur man arbetar med elever med ADHD var en stor bidragande orsak till att 

denna undersökning skulle genomföras. Jag har allt mer under tiden av min utbildning till lärare i 

fritidshem fascinerats av elever med särskilda behov. Jag har varit nyfiken på vad de olika 

problematikerna innebär, hur man som pedagog kan vara med och stötta de här eleverna och 

framförallt ta vara på alla de positiva egenskaper som de faktiskt har.  

 

Efter att ha fått tagit del av forskningslitteraturen, intervjuat pedagoger och observerat arbetet 

kring elever med ADHD i skolverksamheten anser jag att mina kunskaper kring problematiken 

har ökat och jag har även fått kunskap i hur man kan arbeta med de här eleverna. Jag har fått 

olika synvinklar utifrån en lärares, en fritidspedagogs och en elevassistents perspektiv. Jag har 

bollat idéer i diskussioner och kanske, i och med detta arbete, kommit med några tips om i hur 

man kan arbeta med elever med ADHD. Framförallt har undersökningen, i mitt anseende, inte 

bara blivit en "undersökning" utan snarare en egen liten handbok till mig själv, med alla dom tips 

och rekommendationer som jag fått både från forskningslitteraturen och från pedagogerna. Detta 

är något som jag kan ta med mig i min framtida och utvecklande roll som pedagog.  

 

Det som jag anser varit mest intressant efter de resultat som kommit fram är mina egna tankar 

kring mitt eget handlande när det gäller elever med ADHD. Jag har nu till exempel fått en 

förståelse för varför bänkar stått på ett annorlunda sätt i klassrummet. Klassrummet har till 

exempel visat sig vara strukturerat på ett vis som är gynnsamt för eleven med ADHD och inte 

alls "stökigt" så som jag ansett det. Jag har under flera tillfällen, under både praktik och under 

vikariat, försökt städa upp och ställa i ordning bänkar i klassrummet men resultatet av det har 

bidragit till att jag bidragit till en mer ostrukturerad miljö för eleven med ADHD. Min förståelse 

har även ökat för de elever som plötsligt springer iväg och utan att tänka efter har jag sprungit 

efter. Anledningen till att eleven sprungit iväg har varit för att bege sig till en lugnande plats för 

att varva ner och inte alls, som jag trott, slippa undan från lektionen. Undersökningen har på så 

vis alltså gett mig både en förståelse och en förklaring till varför verksamheten fungerat som den 

gjort. I mitt anseende såhär i efterhand hade ja önskat att jag som student och blivande pedagog 

hade fått informationen från pedagogerna i verksamheten om detta innan jag, som jag nu förstått, 

bidragit till en mindre strukturerad skoldag för elever med ADHD. Jag har en känsla av att man 

sällan pratar om elever som är i behov av stöd, utan att det istället är "hysch hysch" om eleven 

och dennes problematik. Varför? Tänker jag då. Hur ska vi då, alla pedagoger på skolan,  kunna 

arbeta och hjälpa de här eleverna så att de får en rättvis skolverksamhet? Vet pedagogerna var 
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problematiken kan man också ta till de hjälpmedel och material som finns, om inte annat - få en 

förståelse för varför eleven är som den är. Många gånger tror jag att pedagoger i verksamheten 

tänker att eleven med ADHD är bråkig, gapig, hyperaktiv och jobbig att ha och göra med. Då är 

det viktigt att ha förståelsen för att det inte är elevens fel, eleven vet inte om att den beter sig som 

den gör, utan snarare att det är funktionsnedsättningen som gör att eleven är som den är. 

Kutscher menade till exempel att man bör ha ett positivt förhållningssätt till de här eleverna, och 

att aldrig glömma bort att det aldrig är någon som valt att ha de här problemen. Avsky ADHD - 

inte personen som har det.28 

 

Förslag på vidare forskning: 

 Hur ser arbetet ut kring elever med ADHD på förskolan? 

 Hur ser arbetet ut kring elever med ADHD i de högre årskurserna, som till exempel på 

högstadiet eller gymnasiet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Kutscher, 2008 s.64 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

 Bakgrund 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du jobbat på skolan? 

- Övrig information om dig, som du vill tillägga? 

 

 Lgr11 

- Anser du att Lgr11 är utformad på rätt sätt för elever med ADHD, eller saknar du 

något? Vad i så fall? 

 

 Miljön 

- Tänker du på något speciellt sätt kring när du anpassar miljön för elever med ADHD? 

Som till exempel plats i klassrummet, distraherande saker osv. 

 

 Hyperaktiviteten 

- Hur hanterar du situationer när elever med ADHD får "spring i benen"? 

 

 Rutiner 

- Elever med ADHD är ofta beroende av rutiner, kan du berätta något om vilka rutiner 

du använder dig av i undervisningen för att underlätta för elever med ADHD? 

 

 Fånga uppmärksamheten 

- Det sägs att dom med ADHD kan jämföras med nattfjärilar, att de dras till det som lyser 

starkast. Vad gör du för att motivera och fånga de här elevernas uppmärksamhet? 

 

 Material/hjälpmedel 

- Vad använder du för material till elever med ADHD för att de ska känna det där "starka 

ljuset" till uppgiften? 

- Använder ni er av andra hjälpmedel som finns speciellt för elever med ADHD? 

Hörlurar, skärmar etc. 

- Har eleven alltid tillgång till dessa hjälpmedel? 
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 Gruppsammansättningar 

- Hur tänker du när du ska dela in klassen i mindre grupper för gemensamma uppgifter. 

Vem/vilka sätter du i samma grupp som eleven med ADHD och varför? 

 

 Strategier kring oönskat beteende 

- Hur hanterar du utbrott? 

- Hur lugnar du ner eleven? 

- Hur blir du själv när eleven får utbrott? 

 

 Övrigt? 

- Vad är det bästa med att jobba med elever med ADHD? 

- Önskar du mer kunskap om hur man arbetar med barn med ADHD i form av 

fortbildning etcetera? 

- Är det något du vill tillägga till denna intervju? 

 

 

 

 


