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Titel 

Hur var min skoltid?                                                                                                           

Sju individers egna berättelser om sin skoltid med diagnosen ADHD. 

How was my school experience? 

Seven individuals own stories about their school experiences with diagnostics ADHD 

Abstrakt 

Bakgrund: Syftet är att undersöka hur elever med ADHD har upplevt sin skoltid samt 

hur eleverna anser att lärare bemöter elever med ADHD. Metod: Genom kvalitativa 

metoder har sex vuxna personer med diagnosen ADHD intervjuats. Undersökningen 

utgår ifrån tre frågeställningar om hur elever med ADHD har upplevt sin skolgång, vilka 

relationer de haft till lärare och hur anpassning av undervisning sett ut. De teoretiska 

utgångspunkterna för undersökningen är socialkonstruktivismen och relationella 

perspektivet. Analysen utgår utifrån en hermeneutisk ansats. Resultat: Utifrån 

respondenternas berättelser återfinns både likheter och skillnader emellan deras 

erfarenheter. En gemensam nämnare ses också mellan respondenternas berättelser där 

bemötande och förhållningssätt är av stor betydelse för respondenternas skolupplevelser. 

Något som samtliga respondenter uttrycker i sina berättelser är känslan av inte vara som 

alla andra.  

Nyckelord 

ADHD, anpassning av undervisning, behov, relationer, relationella perspektivet, 

socialkonstruktivismen  

Abstract 

The purpose of this dissertation is to study how students diagnosed with ADHD has 

experienced their time in school and how they regard their teachers approach. A 

qualitative method was used based on six interviews with adults diagnosed with ADHD. 

This dissertation is based on three questions, how did the students diagnosed with ADHD 

experience their time at school? How was their relationship to their teachers? How was 

the teaching adapted to their ADHD? The theoretical starting points have been social 

constructivism and the relational perspective. The results and analysis were processed 

through the hermeneutic approach. The interviews showed similarities and differences. A 

common denominator was however found between the respondents. This showed that the 

treatment and approach of the students by their teachers was very important in regards to 

how they experienced school. Something which showed in all respective interviews was 

the feeling of not being normal.  



 

Keyword 

ADHD, Adaptation of teaching, special needs, relationship, social constructivism, 

relational perspective 
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1. INLEDNING 

ADHD är ett begrepp som är mycket omdiskuterat och ifrågasatt. Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU] (2013) menar att det i dagens samhälle förs olika 

diskussioner kring elever och barn som har problem med koncentrationen. SBU (2013) 

har utgett en rapport om att allt fler personer diagnostiseras med ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder) på grund av koncentrationssvårigheter. Rapporten 

presenterar också flera studier som påvisar ett flertal brister inom utredningarna av 

ADHD. Rapporten kritiserar instrumenten för diagnostiken av ADHD samt hela den 

diagnostiska processen. 

ADHD är ett begrepp som omfattas av koncentrationssvårigheter vilket också påverkas 

av varierande missförhållanden i elevens närmiljö (Kadesjö, 2011). Våra erfarenheter 

som lärare i både förskola och skola har visat att barn och elever med 

koncentrationssvårigheter kan få en problematisk skolgång om de inte får de verktyg och 

förutsättningar som deras situation kräver. Utifrån personliga erfarenheter kan vi 

konstatera att det förekommer en viss oro hos våra lärarkollegor. De uttrycker sig både 

spontant och inom våra organisationer över att de känner svårigheter att möta elever med 

koncentrationssvårigheter i sina klasser. Vi har även mött besvikna och förtvivlade 

föräldrar som upplever frustration över att deras barn inte fått rätt förutsättningar i skolan. 

Alla lärare känner till diagnosen ADHD och har egna upplevelser av att arbeta med dessa 

elever, men har alla lärare tillräckligt med kunskaper och arbetsmetoder för att undervisa 

utefter varje elevs behov? 

Under flera decennier har skolsystemet försökt hitta lösningar på hur skolan ska möta 

elever i behov av särskilt stöd. Detta har även resulterat i specialpedagogikens framväxt. 

Ahlberg (2007) skriver att redan 1842 vid den allmänna folkskolans införande 

diskuterade man hur skolan skulle förhålla sig till elever som ansågs vara avvikande.  

Situationen för dessa elever under denna tid innebar att skolan ställde lägre kunskapskrav 

på dem i jämförelse med övriga elever. Elever med funktionshinder, till exempel döva, 

blinda och barn med utvecklingsstörningar, stod helt utanför skolsystemet. Sedan dess 

har uppfattningen kring barn i behov av särskilt stöd varierat. Skolan har, bland annat, 

talat om att de ”lågt begåvade” barnens närvaro i klassrummet varken gynnade dem 

själva eller de övriga eleverna och lösningen på problemet då var att inrätta särklasser.  

Persson (2008) skriver att 1969 började synen delvis förändras för elever i behov av 

särskilt stöd. Svårigheterna relaterades inte som tidigare enbart till individen utan istället 

vidgades perspektivet och man lyfte fram skolans hela verksamhet och det sociala 

sammanhang som eleven befann sig i. Denna färdriktning har sedan fortsatt och betonas 

ännu starkare idag. 

Ahlberg (2007) lyfter även att skolan som helhet och arbetslagen behöver 

specialpedagogiskt stöd för att kunna bemöta elever med diagnosen ADHD. Det finns en 

tydlig förskjutning på synen om hur skolan ska möta elever i behov av särskilt stöd. 

Författaren menar dock att 1940-talets differentieringspedagogik fortfarande står stark. 

Specialklasserna har successivt avvecklats men man har återigen skapat särskilda 

undervisningsgrupper, vilka ofta går under benämningen ”den lilla gruppen”. 

Anledningen till detta menar Ahlberg (2007) är att skolans styrdokument kännetecknas 
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av motstridigheter. Läroplanen för grundskolan lyfter alla elevers likvärdighet och 

rättigheten att delta i och forma gemenskap samtidigt som alla elever ska uppnå samma 

mål på samma tid för att klara kravnivåerna och få godkända betyg. I en artikel 

publicerad av Medicinsk Vetenskap (2011) skrivs det att ADHD är något människan 

innefattar snarare än handlingar som uppstår i relation till omgivningen. Det vill säga att 

ADHD är något människan ”är” och inte har, eftersom ADHD inte går att bota. De menar 

att de enda förutsättningar för personer med ADHD att klara sig i samhället, är att skapa 

ett samhälle där personer med funktionsnedsättningar får ta plats. Vi anser att det finns en 

komplexitet i detta eftersom samhället präglas av mängder med normer där människan 

förväntas vara och bete sig på ett visst sätt i olika miljöer. Skolan är en institution som 

omfattar en stor grupp människor i samhället med olika behov. Det innebär att skolan bör 

vara organiserad på ett som gör att elever med ADHD kan delta i skolans aktiviteter på 

ett naturligt sätt redan i början av sin skoltid.  Kadesjö (2011) skriver att det finns en 

tendens att elever med ADHD väcker negativa känslor och irritation bland lärare och 

kamrater. Vi tror att det kan grunda sig i att diagnosen är en aning diffus och att eleven 

ändå förväntas bete sig som alla andra samt att diagnosen är neurologisk och icke synlig 

för lärare och kamrater att förstå. 

Skolinspektionen (2013) har undersökt skolsituationen för elever med ADHD. De 

uppmärksammade att elever med ADHD kan ha inlärningssvårigheter och dessutom 

uppleva svårigheter med att utveckla och fördjupa kamratrelationer samt meningsfulla 

intressen. Skolinspektionen menar vidare att elever med ADHD också kan ha bristande 

tilltro till sin egen förmåga samt uppleva känslor av misslyckande och depression. Dessa 

konstateranden innebär att för elever med dessa symtom kan skolan vara en extra 

utmaning. 

Under vår påbyggnadsutbildning till specialpedagoger kan vi konstatera att vårt eget 

synsätt har förändrats. Vi är idag mer medvetna om och har en djupare förståelse för 

elevers olika behov. Utbildningen har också gett oss en djupare förståelse till att se 

individen i sin helhet istället för att se eleven som det grundläggande problemet. Med 

dessa rön i åtanke är det väldigt angeläget för oss att undersöka hur elever med ADHD 

upplevt sin skoltid.  Genom dessa berättelser hoppas vi bidra till ett bredare perspektiv 

om hur skolverksamheter kan möta elever med ADHD.  
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1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur några före detta elever med ADHD 

upplevt sin skoltid samt hur de anser att lärare bemöter elever med ADHD. 

1.3 Frågeställningar 

Hur upplevde elever med ADHD sin skolgång? 

Hur uppfattade de sina relationer med lärare? 

Hur upplevde respondenterna att läraren anpassade undervisningen efter elevens behov? 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

I följande kapitel har vi valt att koncentrera oss på begreppet ADHD. Vi beskriver 

begreppet ADHD hos elever och barn där koncentrationssvårigheter ingår som en del av 

problematiken. Vi redogör för ADHD utifrån relevant litteratur samt från tidigare 

forskning både nationellt och internationellt. Vi beskriver ADHD i samband med skolan 

och dess problematik samt hur olika möten och relationer kan påverka individer. I 

litteraturgenomgången beskriver vi även pedagogiska och specialpedagogiska insatser.  

2.1 Begrepp 

Det har etablerats ett flertal beteckningar som används för att beskriva olika 

kombinationer av koncentrations-, motoriska- och perceptionsstörningar. Minimal Brain 

Dysfunktion (MBD) är ett begrepp som uppstod i början av 1950-talet i USA då symtom 

som överaktivitet, bristande impulskontroll, koncentrationssvårigheter och motoriska 

problem ofta ledde till diagnosen hjärnhinneinflammation. I dagens forskning är termen 

ADHD helt dominerande och ersatte under slutet av 1990-talet begreppet MBD i Norden.  

ADHD inkluderar avvikelser inom områdena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. 

Begreppet ADHD har med tiden utvecklats och har fått olika undergrupper som ADD 

och DAMP (Gillberg, 2005).  

2.1.1 ADHD 

Bengtner och Iwarson (2000) förklarar att termen ADHD står för Attention 

deficit/hyperactivity disorder vilket brukar översättas med avvikelser inom områdena 

uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet som är förenliga med kriterierna i DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Barkley (2006) har under en 

längre tid forskat kring ADHD och menar att det inte finns några direkta orsaker till 

uppkomsten men att ADHD dock bedöms som en neuropsykiatrisk störning som är starkt 

kopplad till arv och miljö. Författaren lyfter ADHD som beteendehämning som stör 

beteenderegleringen och påverkar två olika specifika exekutiva funktioner. Den första 

påverkar människan genom bristfälliga hämmande processer som stör individen genom 

impulsivitet, den andra påverkar människan genom ett bristfälligt arbetsminne som stör 

individens lärande och utveckling. Kadesjö och Mossler (2004) anger tre olika 

undergrupper av ADHD, den första är ADHD dominerad av uppmärksamhetsstörning, 

den andra är ADHD dominerad av överaktivitet/impulsivitet och den tredje består av en 

kombination av båda. 

2.1.2 ADHD Huvudsymtom 

Barkley (2006) skriver att uppmärksamhetsproblem kan ha många olika utryck och är av 

olika karaktär med koppling till kognitiva brister som reflekteras på individens beteende. 

Kadesjö och Mossler (2004) skriver att svårigheterna innebär att barnet lätt störs av det 

som händer i omgivningen och det har svårt att hålla fokus och upprätthålla 

koncentration. Eleven är ofta disträ och har svårigheter att slutföra sin sak. En del barn 

med uppmärksamhetsproblem kan uppfattas leva i sin egen värld, frånvarande och lätt 

förvirrade. Barkley (2006) skriver vidare att en del barn är impulsiva vilket orsakas av 

kognitiva brister. Elevens reaktioner är starka eftersom de har svårt att hejda sina 

impulser. Enligt Kadesjö och Mossler (2004) har impulsiva elever också svårigheter med 
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att exempelvis vänta på sin tur och lyssna färdigt, samt avbryter och utsätter sig för 

farliga situationer. Detta väcker ofta negativa reaktioner i omgivningen omedvetet. 

Barkley (2006) uttrycke också att det finns en grupp elever som är överaktiva vilket 

innebär att eleverna rör sig och pratar mer än andra i sin omgivning. Överaktivitet 

beskrivs också som svårigheter att sitta still, otålighet, överdrivet mycket prat, avbrytande 

och inkräktande på andra (Gillberg & Hellgren, 2000). Kadesjö och Mossler (2004) 

uttrycker att aktivitetsgraden är varierande beroende på vilken situation eleven befinner 

sig i. Eleven kan i vissa situationer vara överaktiv och i andra situationer upplevas som 

passiv och underaktiv. Barkley (2006) menar även att en del elever med ADHD kan vara 

oerhört aktiva medan andra kan vara passiva vilket han kopplar till människans kognitiva 

och motoriska nivå.  

2.2 Koncentration 

Kadesjö (2011) förklarar och definierar begreppet koncentration som individens förmåga 

att rikta in och hålla kvar sin uppmärksamhet på en viss aktivitet eller uppgift. Duvner 

(1998) menar att koncentrationsförmåga kan beskrivas som en aspekt av individens 

tänkande som styrs av individernas tankar och handlingar. Detta inkluderar flera olika 

hjärnfunktioner som minne, språk, perception, kognition och motorik.  

2.3 Koncentrationssvårigheter 

Gillberg och Hellgren (2000) skriver att koncentrationssvårigheter är något som kommer 

i uttryck i de flesta situationer barnet befinner sig i. Koncentrationssvårigheter är 

uppdelade i: primära, sekundära och situationsbundna. 

2.3.1 Primära koncentrationssvårigheter 

De primära svårigheterna innebär en konstitutionellt betingad brist i förmågan till 

koncentration som utgår ifrån ett biologiskt perspektiv där orsaken antingen är medfödd 

eller där tidigt förvärvade brister i hjärnans funktion finns. Detta kan leda till stora och 

varaktiga koncentrationssvårigheter som är återkommande och som skapar svårigheter i 

barnets vardag och dess omgivning. De primära svårigheterna kommer till uttryck vid de 

flesta situationer då det krävs att eleven ska anpassa sig och prestera. Elevens beteende 

styrs inte av planering och förutseende utan av stundens ingivelse och eleven har 

svårigheter att skilja ut det viktiga från det oviktiga i situationen.  Elever med primära 

koncentrationssvårigheter kan ofta även ha andra svårigheter med perception, motorik, 

språk och kognitiva funktioner (Kadesjö, 2011). 

2.3.2 Sekundära koncentrationssvårigheter 

De sekundära svårigheterna innebär koncentrationssvårigheter som är baserade på en 

följd av förhållanden i elevens närmiljö såsom brister och stressfaktorer som påverkar 

beteendet (Kadesjö, 2011). Det innebär att om elevens tankar och känslor är upptagna av 

annat så finns inga förutsättningar för eleven att kunna koncentrera sig på en uppgift. 

Elever med sekundära svårigheter kan vara utsatta för alltifrån minnen av starka 

upplevelser till svåra familjeförhållanden som misshandel eller missbrukande föräldrar.  

Enligt Gillberg och Hellgren (2000) kan elever som befinner sig i splittrade miljöer både 

hemma och i skola ha svårt att uppfatta omgivningens förväntningar samt uppfatta vilka 
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krav och regler som gäller. Kadesjö (2011) skriver att för att hjälpa elever med dessa 

typer av svårigheter bör skola/förskola försöka förstå vad och vilka orsaker som påverkar 

svårigheterna då insatserna varierar. Författaren menar att det är vanligt förekommande 

att skolan genast diskuterar åtgärder innan man sökt efter huvudorsaken. När dessa 

svårigheter är avhjälpta så uppträder det inga specifika svårigheter längre.  

2.3.3 Situationsbundna koncentrationssvårigheter   

Situationsbundna koncentrationssvårigheter uppstår endast under vissa förhållanden eller 

under vissa typer av situationer. Dessa svårigheter förekommer då uppgiftens karaktär 

inte överensstämmer med elevens förmåga eller då förutsättningarna för en gemensam 

sfär mellan eleven och uppgiften inte förekommer (Kadesjö, 2011). Orsakerna är 

varierande och kan bero på att eleven ställs inför en uppgift som inte svarar mot dess 

erfarenhet eller intellektuella förutsättningar (Gillberg, 2005). Författaren belyser bland 

annat elever med dyslexi som ofta tappar koncentrationen om de inte får rätt insatser 

eftersom det är mödosamt att koda ord för ord. Författaren nämner också att elever med 

motoriska och perceptuella svårigheter kan ha svårt att behålla koncentrationen då dessa 

elever är beroende av att ha en väl fungerande motorik. De har emellertid inga 

svårigheter, för övrigt, att koncentrera sig i sin vardag. 

2.1.3 Att leva med diagnosen ADHD 

Att vara i behov av särskilt stöd innebär att vara annorlunda (Vernersson, 2007). 

Einarsdottir (2008) har gjort en undersökning om hur bemötandet påverkar elever med 

diagnosen ADHD. Hon förklarar att elever med ADHD har stora beteendestörningar som 

kan reflekteras negativt på elevens relationsutveckling såväl hemma som i skolan. Hon 

skriver att om eleven framstår som avvikande i den givna miljön den infinner sig i skapas 

en dålig självbild i relation till andra individer i omgivningen. Gillberg (2005) menar 

även att eleven kan drabbas av depression och antisocialt beteende. Resultatet av 

Einarsdottirs (2008) studie visar att 78 % av eleverna med ADHD har en dålig 

självuppfattning som är starkt kopplat till omgivningens bemötande. 

Eleverna ansåg sig som annorlunda på grund av responsen som dess omgivning gav men 

eleverna själva var inte var medvetna om problemet i detta samspel (Einarsdottir, 2008) 

Gillberg (2005) vill också uppmärksamma att det är vanligt förekommande att alla elever 

kan uppleva en svår period under puberteten och menar att det är särskilt känslosamt för 

elever med diagnosen ADHD, vilket kräver extra insatser och stöd från både skola och 

hem. Broomhead (2013) poängterar även att elever med en diagnos som är i behov av 

särskilt stöd har en stark tendens att bli stigmatiserade då de kan störa själva 

undervisningskvalitén. I sin forskning beskriver han hur de flesta lärare hävdar att de 

upplevt svårigheter med att hantera olikheter samt att brist på tid och stora krav på läraren 

fördjupar elevens problematik och gör eleverna mer osynliga.  

2.1.4 Lärarens roll 

Axengrip och Axengrip (2004) förklarar att en skola för alla är anpassad för att kunna 

hantera alla situationer, även elever med diagnosen ADHD. För att skolan ska kunna 

bemöta elever med ADHD krävs en personalgrupp som har en fördjupad förståelse om 

vad en diagnos innebär och vilka åtgärder som behöver genomföras för att skapa goda 



7 

förutsättningar. Författarna skriver vidare att lärarens attityd och kunskap om diagnosen 

är utgångspunkten för elevens framgång. Det innebär att läraren måste fördjupa sin 

förståelse om problematiken och anpassa sitt förhållningssätt och undervisningen till 

varje elev.  Enligt Hattie (2012) är lärarna de viktigaste aktörerna i utbildningsprocessen. 

Grunden till all undervisning innefattar att läraren har en stor respekt för sina elever och 

visar en passionerad övertygelse om att alla kan nå framgång. Lärarens sätt att behandla 

och samverka med eleverna har stor betydelse för elevens vidare utveckling. Bemötandet 

av olika och unika elever kräver stort engagemang och anpassning för att nå det önskade 

målet. 

Elever med diagnosen ADHD behöver oftast anstränga sig för att hålla kvar sin 

koncentration vilket gör att de oftare blir tröttare än elever utan diagnos. Axengrip och 

Axengrip (2004) menar att läraren bör tänka på hur undervisningen utformas och vilka 

uppgifter som ges till elever med ADHD för att inte försvåra situationen i klassrummet. 

Elever med diagnosen ADHD behöver mycket stöd från läraren i form av kortsiktiga 

delmål, påminnelser och feedback. Att kunna se när eleven med ADHD behöver en paus 

är en viktig del i lärarens arbete. Hattie (2012) belyser att lärarens sätt att behandla och 

samverka med alla elever är av stor betydelse. En typisk lektion bör aldrig bli som 

planerat då man måste ta hänsyn till eleverna här och nu. Lärarens roll är att inrikta sig på 

att eleven förstår sitt lärande vilket innebär att börja med varje elevs privata värld samt 

den halvprivata världen för att utforma en god undervisning. Läraren är en ledare i 

klassen som ska kunna anpassa sin undervisning till varje elevs behov. Det sättet på 

vilket lärare hanterar sina elever utgör en viktig del av hela elevens upplevelse av 

undervisningen. 

2.4.2 Specialpedagogiskt synsätt  

Lindqvist (2014) skriver att specialpedagoger är en relativt ny personalgrupp i svensk 

skola vilket innebär att specialpedagoger utmanar tidigare traditioner och synsätt inom 

området. Hennes studie omfattar en stor del rektorer, lärare och specialpedagoger och 

visade på betydande skillnader mellan specialpedagogers synsätt och övrig 

personalgrupp, om hur skolan ska bemöta och arbeta med elever i behov av särskilt stöd. 

Resultat från hennes studie visade att majoriteten lärare ansåg att specialpedagoger skulle 

arbeta individuellt, inriktat mot specialundervisning. En liten andel lärare ansåg att 

specialpedagoger skulle arbeta med att utveckla skolan. Specialpedagogerna själva ansåg 

att de skulle arbeta med skolutvecklingen. Författaren menar här att relationen till elever 

kommer att skiljas beroende på vilket synsätt personalgruppen har och därför är det 

viktigt att belysa ett specialpedagogiskt perspektiv.  

Författaren menar vidare att det specialpedagogiska synsättet skiljer sig från den 

traditionella synen inom svensk skola. Det traditionella synsättet innebär att skolan ska ha 

anställda som specifikt arbetar med elever som är drabbade av ADHD. Studien beskriver 

specialpedagogernas synsätt som relationellt, där svårigheter som elever uppvisar måste 

ses i relation till hur undervisningen utformas. Det relationella perspektivet har sina rötter 

i ett sociokulturellt perspektiv som utgår ifrån olikheter och variationer hos olika 

individer och i samspel med andra (Lindqvist, 2014). Aspelin (2011) beskriver att 

perspektivet inte betraktar elevens individuella egenskaper i sig själv utan att 
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tyngdpunkten ligger i relationer mellan olika aktörer. Författaren skriver att lärarnas 

uppgift är att stötta elever med ADHD så att de överkommer sina svårigheter och 

utvecklas ifrån sina förutsättningar i samspelet med andra. Lärarna har till ansvar att möta 

dessa elever och inte omgående skjuta över ansvaret på speciallärare och 

specialpedagoger för att lösa svårigheter. Aspelin skriver även att specialpedagogiken 

myntas av perspektiv där synen på olikheter, svårigheter och specialpedagogiska 

lösningar varierar.  

Det kategoriska perspektivet har sina rötter inom det medicinska perspektivet vilket 

innebär att kategorisering av avvikelser hos individer står i centrum. Detta perspektiv 

kännetecknas av att blicken riktas mot barnet vilket resulterar i att barnet konstrueras 

utifrån sina särskilda behov eller svårigheter. Det kategoriska perspektivet kan betraktas 

som en påtryckning på den enskilda individen vilket ofta leder till diagnoser som skapar 

avvikelser och bedöms som en egenskap hos individen. Det kategoriska perspektivet 

ställer sig mot det relationella perspektivet som sätter samspel och relationer mellan olika 

aktörer i centrum (Aspelin, 2011). Inom specialpedagogiken talar man även om det 

kompensatoriska perspektivet som grundar sig i medicinsk och psykologisk forskning. 

Här utgår det specialpedagogiska behovet ifrån individens svårigheter och förklaras 

utifrån neurologiska eller psykologiska perspektiv. Den centrala delen i detta perspektiv 

innefattar att urskilja det normala från det onormala, för att åtgärda och hitta metoder som 

kompenserar de svårigheter som individen uppvisa (Nilholm, 2007). Aspelin (2011) 

menar dock att det finns en specialpedagogisk komplexitet eftersom detta perspektiv 

endast kan analyseras ifrån ett individperspektiv samtidigt som människan är en social 

produkt som kräver analys ifrån olika vinklar. Aspelin menar vidare att det kritiska 

perspektivet som utvecklades var en reaktion mot det kompensatoriska perspektivet. 

Detta perspektiv betraktar istället individuella olikheter som grundläggande i pedagogiskt 

arbete. Enligt denna tankegång är delaktighet en utgångspunkt för individens utveckling 

medan särlösningar och diagnosticering betraktas som stigmatiserade.  

Dilemmaperspektiv kännetecknas av ett sätt för utbildningssystemet att hantera ett 

grundläggande dilemma i skolan. Nilholm (2007) anser att utbildningssystemet har satt 

normen som värderar vissa förmågor hos den enskilde eleven och det önskvärda 

beteendet. Specialpedagogiken ses som ett sätt att hantera ett grundläggande dilemma 

vilket innebär att ge alla barn samma sak, samtidigt som man ska anpassa sig till elevers 

olikheter.  Han skriver vidare att om dilemmat kvarstår innebär det att man i olika former 

kommer att göra skillnader mellan elever och på så vis kommer inkludering och 

exkludering återskapas. 

2.7 Bemötande och förhållningssätt 

Reindal (2008) analyserar bemötandet av elever i behov av särskilt stöd. Hon skriver att 

den vuxne måste fördjupa sin förståelse om problematiken och de svårigheter som 

eleverna har. I sin artikel beskriver hon hur olika personer behöver olika åtgärder och 

anpassningsmönster, som kräver såväl kunskap som engagemang ifrån personer i 

omgivningen. Författaren utgår ifrån begreppet behov och förklarar att behovet är en 

individuell brist som åtgärdas och tillfredsställs utifrån omgivningen, vilket kräver 

sociala interaktioner. Von Wright (2000) skriver att behovet måste betraktas på 
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individnivå med stark betoning på individens rättighet att tillfredsställa sina olika behov. 

Författaren förklarar att behov kan anges som upphov till olika beteenden som i sin tur 

innebär att läraren kan förklara elevens beteende i termer som behov. I möten med sina 

elever utvecklar läraren sin förmåga att hantera alla dessa olikheter och anpassar sitt 

förhållningssätt till elevens behov som är kopplat till ett sammanhang.   

Reindal (2008) sätter stor vikt på kunskap och förståelse av problematiken samt förståelse 

av varje individs behov att bli sedd och att komma till tals. Detta för att kunna skapa en 

god bild av sig själv i relation med andra i omgivningen. Kadesjö (2011) lyfter att elever 

som upplever att de gör både barn och vuxna besvikna i sin omgivning behöver få höra 

av vuxna mer än andra barn att dem är omtyckta.  Han beskriver att det emellertid kan 

vara svårt för läraren att förmedla, då eleven ”ständigt” gör läraren besviken. Tjat, kritik 

och tillsägelse är, för eleven, vanlig förekommande respons ifrån omgivningen då det 

uttrycker känsla av irritation och besvikelse. Författaren menar också att elever med 

ADHD kan sluta med sitt beteende i stunden, men eftersom eleven har svårigheter att 

härbärgera den första känslan så har det liten inverkan på elevens beteende i framtiden. 

Enligt författaren ska läraren vara väl medveten om och förstå elevens speciella 

svårigheter och ge eleven uppmuntran, beröm och positiv förstärkning av önskat 

beteende. 

3.7.1 Relationens betydelse 

Von Wright (2000) skriver att grunden till allt lärande och utveckling ligger i mötet 

mellan lärare och elev. Hon skriver att läraren är huvudansvarig i utformning av de 

pedagogiska mötena eftersom läraren bär den ledande rollen. Det pedagogiska mötet 

kännetecknas som intersubjektivt, vilket sker mellan själva individen i koppling till andra 

i omgivningen. Intersubjektiviteten får inte betraktas som något som sker automatiskt och 

bestående utan måste näras och ständigt erövras. Hon skriver vidare att bemötande och 

identitet är sammankopplat eftersom individens lärande och utveckling sker i relation 

med andra i omgivningen. Säljö (2000) skriver också att lärande sker genom deltagande 

och samspel i den givande miljö där språk och kommunikation är grundläggande element 

i lärandeprocessen. Säljö förespråkar ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att 

läraren måste skapa miljöer där eleven känner sig accepterad för att utveckla och forma 

en positiv identitet. Även Hugo (2011) delar Säljös (2000) uppfattning och skriver att 

lärande och utveckling i stor utsträckning beror på bemötande och pedagogiska relationer 

mellan lärare och elev. Om en elev upplever positivt bemötande och bekräftelse ökar 

detta också elevens motivation i skolarbetet.  

3.7.2 Anpassning av undervisning 

DuPaul och Stoner (2003) skriver att en av svårigheterna i undervisningen, för elever 

med ADHD, i dagens skola är att alla elever förväntas kunna delta i olika aktiviteter på 

egen hand som styrs av lärarna. De lyfter att läraren har till uppgift att anpassa 

undervisningen till elever med diagnosen ADHD, vilket kan kräva extra insatser för att 

skapa positiv social interaktion för alla i klassrummet. Klassläraren bör i samarbete med 

övriga yrkesprofessioner i skolan förberedas och stöttas för att kunna leda och skapa en 

anpassad undervisning för vad som är karaktäristiskt för elever med ADHD. Författarna 

skriver vidare att läraren måste skapa olika metoder och strategier utifrån elevens behov 
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och engagemang genom att arbeta successivt och med små steg. Genom denna metod, 

menar författarna, grundar sig bemötandet i undervisningen av en kombination av 

förebyggande medel och framgångsrika åtgärden, vilka hjälper eleven att övervinna sina 

svårigheter i undervisningen. Även Kadesjö (2011) skriver att läraren måste ha en 

genomtänkt strategi i sitt bemötande av hela ADHD-elevens situation i klassrummet. Han 

skriver att de grundläggande problemen hos barn med ADHD har en direkt inverkan på 

inlärningsförmågan hos eleven, vilket leder till svårigheter att följa med i undervisningen. 

Vanligt förekommande svårigheter för elever med ADHD i undervisningen är att eleven 

störs av olika intryck. Särskilt tydligt syns det när eleven inte upplever sig klara av vad 

som förväntas eller om de tycker uppgiften är tråkig. Elevens impulsivitet påverkar 

honom/henne att lösa olika uppgifter i skolan, med bristande uthållighet och svårigheter 

att mobilisera sin energi för att avsluta sin uppgift. Elever med ADHD har en tendens att 

reagera på första intrycket istället för att reflektera över vad som är betydelsefullt för att 

kunna förstå och lösa uppgiften (Gillberg, 2005). Författaren lyfter även att eleven kan ha 

svårigheter med att finna en lämplig aktivitetsnivå genom att den antingen blir för hög 

eller för låg i förhållande till vad uppgiften kräver. Barkley (2006)  skriver dock att alla 

elever med ADHD har varierande symtom. DuPaul och Stoners (2003) forskning visar att 

lärarna måste arbeta med tydliga och konkreta metoder för att kunna bemöta och anpassa 

undervisningen. Läraren bör avgränsa instruktioner samt lägga fram konkret material till 

eleven som stöd för minnet. Det krävs också att uppgifterna är tydliga och avgränsade 

samt utformade för att väcka nyfikenhet, ge variation samt snabba och lustfyllda resultat. 

Författarna skriver även att läraren bör införa ett belöningssystem utifrån korta delmål där 

läraren ger beröm och klistermärken för att bekräfta eleven som omedelbart reflekteras på 

elevens självbild. Klassrumsmiljön bör vara utformad på ett sätt som minskar 

störningsmoment genom sänkt ljudnivå och mängden synintryck. Eleven ska också ges 

möjlighet till kortare arbetspass samt pauser. De anser även att läraren bör finnas till 

hands och stötta eleven med att påbörja och avsluta en uppgift genom att ge beröm och 

belöning samt med att organisera och urskilja det väsentliga i uppgiften. Det måste dock 

finnas en god relation mellan lärare och elev för att kunna utföra dessa metoder.  
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3. TEORI 

Vi utgår från Säljös (2000) sociokulturella perspektiv vilket grundar sig på Lev 

Vygotskys samt Aspelin och Persons (2011) teori om relationell pedagogik.  

För att läsaren skall få en djupare förståelse för relationens betydelse av elevens 

framgång i skolan och utveckling av sociala kompetenser, valdes två teorier som är 

relaterade till varandra. Båda utgår ifrån att människan är en social varelse och lär och 

utvecklas via positiva relationer. Vi beskriver även grundtankarna i Vygotskys teori om 

att varje individs lärande och utveckling sker i samspel med dess omgivning. 

3.1 Vygotskys teori 

Vygotskys teori utgår ifrån att lärande sker i samspel med eleven och dess omgivning. 

Vygotskys utgångspunkt är att allt lärande och utveckling sker i interaktion med andra i 

omgivningen.  Detta innebär att lärande uppstår i ett sammanhang som blir meningsfullt 

vilket bidrar till att eleven ser innebörden med det den lär sig. Erfarenheterna skapar en 

medvetenhet hos eleven, vilket utvecklas till kunskaper som kan användas i andra 

sammanhang. Elevens motivation är av stor vikt för fortsatt lärande och utveckling, och 

det individuella lärandet är beroende av individens sociala samspel. Skolans uppgift är att 

skapa goda möten där eleven känner sig delaktig och engagerad för att kunna uppnå och 

utvecklas kontinuerligt (Daniels & Hedegard, 2011). 

3.2 Sociokulturella perspektivet 

Enligt Säljö (2000) är människans utveckling och inlärning starkt kopplad till 

omgivningen som individen befinner sig i. Människan är en kulturell och social varelse 

som samspelar med andra människor. I samband med resultatet av vår undersökning kan 

vi utifrån det sociokulturella perspektivet göra en analys om hur relationer och socialt 

samspel med andra elever och lärare kan påverka elever med diagnosen ADHD i skolan. 

Skolans miljö påverkar i stor utsträckning elevernas utveckling och förhållningssätt till 

inlärning. Det sociokulturella perspektivet fördjupar och beskriver hur samspelet 

reflekteras olika, beroende på individens fysiska och intellektuella förmågor.  

Säljö (2000) skriver att samspelet mellan människor är en utgångspunkt för lärandet. 

Termerna redskap och verktyg i ett sociokulturellt perspektiv har en speciell teknisk 

betydelse som beskriver individens fysiska och intellektuella förmågor som människan 

har tillgång till. Författaren poängterar att människan är en läraktig art och har en 

förmåga att ta vara på erfarenheter och använda dem i framtida situationer.  Hur 

individen tar del av kunskap och lär sig beror på vilka kulturella omständigheter 

individen lever i. Problemet med inlärning handlar inte enbart om människans biologiska 

utrustning, omgivningen har även en stor roll. 

3.3 Relationella perspektivet 

I vår undersökning har vi valt att också utgå från Aspelin och Perssons (2011) teori om 

det relationella perspektivet som förklarar hur olika relationer och pedagogiska möten har 

en inverkan på fortsatt positiv utveckling och inlärning. Den relationella pedagogiken 

innebär, enligt författarna, att utbildningen ska främja elevens utveckling som relationell 
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varelse. Detta innebär hela elevens utveckling och inte enbart kunskaper, förmågor, 

funktioner och färdigheter som utgör mål för arbetet. Skolan ska befruktas av möten där 

människor blir delaktiga i varandras liv och träda in i personliga relationer. Skolan har till 

uppdrag att förena kunskapsutveckling med levd demokrati genom personliga möten. 

Enligt författarna bör läraren skapa stabila och vitala relationer mellan lärare och elev, för 

att utveckla eleven. Då relationen mellan lärare och elev aldrig kan jämställas helt bör 

man genom förtroende motivera eleven att ta ansvar för sitt lärande och för sin sociala 

och personliga utveckling. Författarna lyfter även vikten av att skapa goda relationer till 

övriga, såsom kamrater, skolsystem och samhälle, för att skapa betydelsefulla framsteg 

för eleven. I samband med vår undersökning och respondenternas berättelse kan vi 

utifrån det relationella perspektivet analysera hur upplevelsen av bemötande påverkade 

elevernas tid i skolan, samt under vilka förhållanden de befann sig i för att motiveras i 

skolmiljön. Aspelin och Persson (2011) skriver även att lärarens främsta funktion är att 

låta eleven vara delaktig i att söka förstå omvärlden och sig själv i relation till denna. Det 

bör utföras genom att läraren strävar efter att integrera skolans innehåll och 

kunskapsobjekt med elevens kunskapssubjekt, vilket blir en del av elevens handlingar. 

Aspelin och Person (2011) beskriver att läraren uppbär en institutionell reglerad roll men 

är i alla sammanhang också en konkret person. Lärarrollen påverkar och lär eleverna 

indirekt genom att vara en förmedlande person av kunskaper, samt direkt genom sin 

personliga hållning och sitt relaterande till eleven. Kommunikation och dialog är en 

viktig faktor i den relationella pedagogiken och författarna menar att det är genom genuin 

dialog som utbildning berör. Läraren utvecklar kommunikativa sammanhang som är 

fruktbara för elevens interaktion med kunskapsstoff. Med en genuin dialog menas att två 

personer vänder sig till varandra och svarar på den andres handlingar. Den relationella 

pedagogikens signum handlar om att relationen mellan läraren och elever uppstår och 

utvecklas i dialog genom att vara någon, i en personlig relation med någon annan.  
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4. METOD 

Syftet med undersökningen är att utifrån några individers berättelser om sin skoltid 

försöka erhålla fördjupad förståelse om hur elever med ADHD har upplevt sin skoltid. 

Detta för att finna vägar som kan hjälpa lärarna att utveckla undervisning och relation till 

elever med diagnosen ADHD. 

4.1 Val av metod 

Elisabet Frithiof (föreläsning, 4 april 2014) förklarar att beroende på vad man vill ta reda 

på och vilket syfte forskningen har, avgör vilken typ av metod man bör använda. Vi har 

valt att göra kvalitativ undersökning i form av halvstrukturerade intervjuer som metod. 

En kvalitativ metod kännetecknas av insamlad data, genom att söka förståelse av 

fenomen, upplevelser och erfarenheter ifrån undersökningspersonernas synvinkel (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Vi har valt en kvalitativ metod eftersom syftet med undersökningen 

är att tolka och fördjupa förståelsen om hur några individer med ADHD uppfattar och har 

upplevt sin skoltid. Undersökningen utgår ifrån halvstrukturerade intervjuer vilket 

innebär öppna frågor där frågeområdena är bestämda men där frågeföljden varierar 

beroende på respondentens svar (Ahrén & Svensson, 2011). Författarna skriver också att 

halvstrukturerade intervjuer ger respondenten en möjlighet att själv strukturera sin 

berättelse, och där intervjuarens roll är att vara en aktiv lyssnare. Intervjuaren ges 

möjligheten att utveckla svaren genom att ställa följdfrågor utifrån studiens specifika 

syfte. Enligt Kvale (1997) är kvalitativ intervju som metod kraftfull, då respondenten kan 

förmedla sin situation till andra ur eget perspektiv och med egna ord. Ansatsen i 

undersökningen har varit fenomenologisk vilket innefattar hur människans uppfattar och 

tolkar världen (Bryman, 2008). Detta ger oss som intervjuare möjligheten till djupare 

tolkningar av respondenternas svar.  

4.2 Urval  

Till undersökningen har vi försökt nå en varierad sammansättning på urvalet för att få ett 

så brett perspektiv som möjligt. Vi har intervjuat både kvinnliga och manliga deltagare i 

olika åldrar. Deltagarna är mellan 18-28 år. Vi hade önskat ett ännu bredare åldersspann 

för att fånga eventuella likheter och skillnader, utifrån vilka tidsperioder deltagarna gick i 

skolan. Vi hade inga specifika kriterier för uppnådd utbildningsgrad, dock kriterier om att 

de avslutat sina studier i svensk grundskola. Alla respondenter, förutom en manlig, hade 

avslutat sina studier på gymnasienivå. Individerna är bosatta i två olika städer. Det är ett 

målinriktat urval. Bryman (2013) beskriver att ett målstyrt urval i huvudsak handlar om 

att välja individer med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har formulerats, 

utifrån syftet med undersökningen. Syftet, enligt författaren, med ett målstyrt urval är att 

välja deltagare på ett strategiskt sätt, så att deltagarna är relevanta för de frågeställningar 

som formulerats. Utifrån undersökning och frågeställningar har vi valt att intervjuar åtta 

vuxna personer som har diagnosen ADHD.  Vi kom först i kontakt med en person genom 

en bekant, som vi kort informerade om vår undersöknings syfte. Denna person hjälpte oss 

sedan vidare att ta kontakt med fler som har diagnosen ADHD, och som kunde ställa upp 

och vara med i undersökningen. En av respondenterna i undersökningen kom vi i kontakt 

med via ett forum på internet. 
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4.3 Genomförande 

Vi kontaktade respondenterna via telefon där vi samtalade och informerade dem om vår 

undersökning och dess syfte. Vi rekommenderade även att intervjun skulle utföras på ett 

bibliotek som är avskilt från störningsmoment. Kihlström (2007) skriver att omgivningen 

är av stor betydelse för att respondenten skall kunna berätta utan att bli avbruten. Vid 

varje intervju fick respondenterna ett informationsbrev om de forskningsetiska 

principerna (se nedan) samtidigt som vi presenterade dem muntligt. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av en diktafon samtidigt som vi antecknade, för att både kunna transkribera 

materialet efteråt, och för att skriva ner och utveckla respondenternas svar utifrån 

följdfrågor. Intervjuerna varierade lite olika i tid men pågick ungefär 30-40 minuter. 

Under intervjuerna anpassade vi oss efter respondenterna och deras behov. Vi fick ta 

hänsyn till respondenternas möjligheter att behålla koncentrationen under hela intervjun, 

vilket vi anser påverkat resultatet i viss mån. Under vissa intervjuer gavs inte möjlighet 

att utveckla följdfrågor såsom vi velat, eftersom vi upplevde att respondenterna var nöjda 

med det de berättat. Respondenterna talade mestadels generellt om sin skoltid (huruvida 

skolan var bra eller dålig) men lyfte ändå enstaka personer eller perioder under sin skoltid 

som betytt något. I två av intervjuerna bokade vi en andra träff för att utföra hela 

intervjun då respondenterna önskat att avbryta på grund av koncentrationen.   

4.4 Forskningsetik  

I undersökningen utgår vi ifrån Vetenskapsrådets (2002)  fyra forskningsetiska principer, 

en sammanställd humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, som forskaren alltid ska 

upplysa deltagarna om. Principerna är följande: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

Det första kravet som forskaren måste rätta sig efter är informationskravet. Det innebär 

att deltagaren i undersökningen informeras om vilka villkor som gäller för deras deltagande 

samt om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Vi har 

informerat villkoren som gäller för deltagarna och att det är frivilligt att delta i 

undersökningen.  

Det andra kravet kallas för samtyckeskravet och innebär att forskaren informerar 

deltagaren om undersökningens övergripande syfte och upplägg samt att de har möjlighet 

att påverka den pågående undersökningen, genom att de har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Om deltagaren väljer att avbryta sin medverkan får inga negativa följder 

medfölja från forskarens sida. Samtyckekravet har vi uppfyllt genom att vi samtalat och 

förklarat syftet med undersökningen och vilka frågeställningar vi använder oss av i 

undersökningen. Vi har även informerat deltagarna om att de har möjligheten att avbryta 

sin medverkan under undersökningens gång. 

Det tredje kravet kallas för konfidentialitetskravet och innebär att all information som 

behandlas kring deltagaren skyddas. Alla uppgifter om personer ska avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. I synnerhet när 

det gäller uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. I undersökningen har 

respondenterna avidentifierats vilket inte ger upphov till identifiering och uppfyller 

kravet för konfidentialitet. Varje respondent har fått ett påhittat namn, dock med rätt kön. 
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Intervjuperson 1: Anders 

Intervjuperson 2: Ida  

Intervjuperson 3: Kalle 

Intervjuperson 4: Kevin 

Intervjuperson 5: Lina 

Intervjuperson 6: Mia 

Intervjuperson 7: Maria 

Det fjärde kravet kallas för nyttjandekravet och innebär att alla uppgifter om det 

insamlade materialet om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 

Kvale (1997) poängterar att dessa etiska principer måste följas, som i sig själv ska leda 

till en kvalitet i studien. Vi har uppfyllt nyttjandekravet genom samtal med våra 

respondenter om att allt datamaterial endast kommer att användas till undersökningens 

ändamål.  

På grund av att ämnet som vi undersöker berör människors personliga upplevelser och 

vitala delar av deras uppväxt har vi från början fokuserat starkt på skydda 

respondenternas integritet. Som ett led i att säkerställa att vi följt riktlinjer korrekt har vi 

tagit kontakt med Etikkommittén för forskning inom universitet. Som ett hjälpmedel har 

vi fått en blankett med reflektionsfrågor att utgå ifrån, för att säkerställa att 

respondenterna fått alla förutsättningar för att delta i undersökningen utan att känna tvång 

eller tveksamhet kring syftet. I vår kontakt med etikkommittén har de belyst de etiska 

aspekterna kring vårt målstyrda urval. Etikkommitténs rekommendation har varit att 

respondenterna ges möjlighet att läsa den slutgiltiga texten och föra en öppen dialog med 

oss om de känner att de exponeras. Dessa rekommendationer har vi varit noga med att 

följa. Respondenterna har tagit del av den slutliga undersökningen och godkänt upplägget 

av sina berättelser. 

4.5 Datainsamling och bearbetning 

Vi har lyssnat igenom samtliga intervjuer flera gånger och därefter transkriberat 

materialet ifrån varje enskild intervju. Kvale (1997) skriver att själva utskriften är en 

viktig konstruktion som kan beskrivas som utarmad återgivning av ett levande samtal där 

kroppsspråk och gester går förlorat. Vi har använt våra anteckningar som hjälp för att 

stärka vissa moment i intervjun och för att skapa ett mer levande resultat. 

Transkriberingen pågick i flera dagar och tillsammans reflekterade vi över svaren för att 

söka efter olika dimensioner om likheter och olikheter. Kvale (1997) skriver vidare att 

den kvalitativa karaktären kännetecknas av att söka innebörd i svaren. Därefter har vi 

bearbetat och tolkat den information vi fått och analyserat vad som varit relevant för 

undersökningens ändamål. Trost (2005) menar att intervjuaren analyserar sina intervjuer 

under bearbetning av texterna utifrån det som forskaren hörde eller såg under intervjuns 

gång. Vi har därefter kategoriserat materialet utifrån tematisering av våra 

forskningsfrågor.  
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Vi är medvetna att det kan vara svårt att vara helt objektiva under en intervju och att vårt 

agerande kan påverka respondenterna. Molander (2003) beskriver människan som 

iakttagare och observatör och poängterar att människans sinnesorgan är bristfälliga på 

många sätt. Han lyfter subjektiva upplevelser och hur det påverkar individens tolkning av 

situationer och själva observationen. Med beaktande av alla faktorer som kan påverka de 

svar som kommer från respondenterna samt vår egen tolkning försökte vi att vara så 

neutrala som möjligt. 

4.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Kvale (1997) har en tydlig beskrivning om tillförlitlighet och på hur tankesätten kring 

tillförlitlighet (reliabilitet) samt giltighet (validitet) kan se ut. Författaren skriver att man 

med giltighet vill se om forskaren undersöker det som denne säger sig undersöka. 

Tillförlitligheten handlar om forskarens förklaringar, huruvida det undersökta är troligt. 

För att uppnå målet med undersökningen är det väldigt viktigt att fokusera och analysera 

studiens tillförlitlighet och giltighet. Tillförlitlighet handlar om hur pålitliga 

intervjufrågorna som används i studien är och om de verkligen svarar mot det som 

studien vill undersöka.    

Tillförlitlighet sätter fokus på noggrannheten i undersökningen. I de flesta fall är det svårt 

att uppfylla hög reliabilitet i en kvalitativ undersökning eftersom det förekommer olika 

tolkningar av en intervju. Det finns ingen garanti att respondenterna i en intervju svarar 

på samma sätt en annan gång. Det innebär att reliabiliteten oftast är låg i kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2013).  

Utifrån tillförlitligheten i vår undersökning är det svårt att få liknande resultat varje gång 

men de flesta liknande studier pekar åt samma håll som vårt arbete. Detta i sig själv höjer 

reliabilitet av vår undersökning. Undersökningen är knuten till personer som har 

diagnosen ADHD med begränsad koncentrationsförmåga vilket försvårar möjligheterna 

till att intervjuerna upprepas på samma sätt och med samma koncentrationsnivå hos våra 

respondenter. Som intervjuare anpassade vi oss efter deras funktionsnedsättning och gav 

dem möjligheten att både pausa eller fortsätta intervjun vid annat tillfälle.  

För att höja giltigheten i vår undersökning ställer vi samma huvudfrågor till alla 

deltagande i undersökningen. Utifrån undersökningen har vi i åtanke att en fallstudie ofta 

bygger på en enskild individs upplevelser vilket inte kan leda till generaliseringar. Ändå 

kan människans beteende vara föränderligt vilket kan leda till att reliabilitetskraven 

påverkas (Kvale, 1997). Kvale menar att fastän det inte går att generalisera och dra 

generella slutsatser utifrån studien, som vi har gjort, kan ändå resultat, utifrån andra och 

tidigare undersökningar som beskrivs som lämpliga, bekräftas. I undersökningen har vi 

utgått ifrån det faktum att våra respondenter är trovärdiga och i analysen har vi använt oss 

av våra egna erfarenheter ifrån skolvärlden samt vårt kunnande inom specialpedagogik 

och resultat av tidigare forskning. Enligt (Kvale, 1997) är syftet att tjäna gemensamma 

och gällande förståelser av en text. Fenomenologi strävar efter förståelse om människors 

livsvärld där livsvärlden är som ett pussel av olika delarna, där varje del har sin 

betydelse.  Vi analyserade resultatet av intervjuerna och tolkade dem enskilt och 

jämförde därefter våra tolkningar. Genom argumentation och tydlig kommunikation kom 

vi fram till gemensamma slutsatser som i sig själv höjer tillförlitlighet. 
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För att höja tillförlitligheten ytterligare har vi under intervjutillfällena och vid 

databearbetning undvikit allt som kan leda till reliabilitetsbrister. Thurén (2007) 

poängterar att undersökningen måste byggas upp på ett representativt urval av personer så 

att tillförlitligheten inte påverkar resultatet. Tillförlitligheten i undersökningen framgår av 

den erfarenhet och kunskap respondenterna svarar på. Tillförlitligheten i undersökningen 

grundas på den kunskap som kommer ifrån intervjupersonerna på ett tillförlitligt sätt. Det 

innebär att det inte finns okontrollerade tillfälliga fel som kan påverka vår 

förståelsefördjupning om problematik och kunskapsutveckling.  

Thurén (2007) poängterar att undersökningarna är irrelevanta om de saknar giltighet eller 

validitet. Giltigheten beskrivs enligt (Bryman, 2013) som en viktig faktor som visar om 

studiens resultat stämmer med verkligheten. I undersökningen tar vi upp frågor i vår 

intervju som motsvarar våra frågeställningar för att uppnå hög giltighet. Enligt Bryman 

(2013) handlar extern validitet om resultatet av undersökningen är generaliserbart till 

andra grupper av populationer. Urvalet för denna undersökning var vuxna personer med 

ADHD och deras upplevelser av sin skoltid. Det är inte möjligt att betrakta detta 

undersökningsresultat som generaliserbart. Syftet av undersökningen är inte att 

generalisera utan att få en fördjupad förståelse av enskilda personers erfarenheter av sin 

skoltid med diagnosen ADHD. Intern validitet handlar om huruvida förhållandet mellan 

de teoretiska perspektiven som en forskare utvecklar och den insamlade empirin 

samverkar (Bryman, 2008). De sociokulturella och de relationella perspektiven som vi 

utgår ifrån i vårt analysarbete av resultatet är i hög grad relevanta för vårt syfte. Att 

undersöka hur personer med ADHD har upplevt sin skoltid är kopplat till skolans värld, 

lärarens förhållningsätt, åsikter och förståelse om diagnosen. Det respondenterna återger i 

sina berättelser är upplevelser av hur relationer till andra människor i olika sammanhang 

haft betydelse för hur de uppfattar sig själva i samspel med andra. De teorier som vi valt 

att använda i analysarbetet berör relationer och interaktionens betydelse. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I det här kapitlet redogörs resultat och analys som vi kategoriserat utifrån våra 

frågeställningar som är: Hur upplever elever med ADHD sin skolgång? Hur uppfattar de 

sina relationer med lärare? Hur anpassar läraren undervisningen efter elevens behov? 

Namnen på respondenterna är påhittade med vi utgår ifrån rätt kön. 

5.1 Respondenternas upplevelser av sin skolgång  

Vid frågan angående deras upplevelser av sin skolgång har vi fått svaren från våra 

respondenter. Samtliga respondenter berättade att de hade både bättre och sämre 

upplevelser från sin skoltid. Ida berättar: 

Jaaa, ja hade jätte stora och positiva förväntningar inför att börja skolan. Jag tänkte att jag 

skulle träffa massa nya vänner att leka och ha roligt med. Jag hade även förväntningar på min 

lärare men egentligen bara att hon skulle vara snäll.  Men det blev inte som jag tänkt mig. Jag 

hade inga kompisar och ingen ville leka med mig och läraren var snäll men hon kunde inte 

hjälpa mig att få någon att leka med mig. Så jag minns att jag började tycka det var jobbigt 

och kände att jag inte var som alla andra. 

För Lina var hennes upplevelser om skoltiden varierande. Hon berättade att eftersom hon 

hade det ganska tufft hemma med skilda föräldrar så påverkade det också skolan. En 

period då hon hade det särskilt tufft var under högstadiet då hon hade svårt att följa med 

under lektionerna. Hon upplevde även att ingen på skolan förstod henne och började 

därför skolka. Efter att barn och ungdomspsykiatrin blev inkopplade förändrades 

situationen och det började då gå bättre för henne, från årskurs nio och under hela 

gymnasiet. Barn och ungdomspsykiatrin har gjort flera insatser under olika perioder 

under Linas skoltid. Efter diagnosticering fick Lina mer hjälp i skolan. Lärarnas 

förhållningssätt gentemot henne förändrades och de hade mer förståelse och stöttade 

henne i skolarbetet för att komma ikapp sina kamrater.  Detta ledde till en bättre miljö, 

bättre självförtroende och självkänsla samt känslan av att kunna bli precis det hon ville, 

berättar Lina. Både Kevin och Mia delar med sig om sämre upplevelser från sin skoltid. 

Kevin berättade att han hade en god inställning till skolan men att det gick allt sämre för 

honom: 

Jag minns inte så mycket av just lågstadiet men jag vet att jag var tvungen att gå om tvåan 

och jag flyttande till en annan stad eftersom min pappa bodde där och mamma tyckte att det 

var jobbigt med mig. Jag lyssnade aldrig i skolan och lärarna klagade över att jag alltid 

sprang runt. 

Kevin mindes även att han under mellanstadiet skickades ut på gården för att spela fotboll 

när lärarna tyckte att han började bli jobbigt i klassrummet. Han berättar att han var 

medveten om sina svårigheter men upplevde att ingen lärare i skolan förstod honom. Han 

kände sig utanför och helt annorlunda. Mia berättade att hennes tid i mellanstadiet nog 

var den värsta tiden under hennes skoltid. Hon berättade att hon ibland hade vänner men 

när det blev jobbigt i klassen så kunde hon ofta skrika ut att hon hade ADHD och 

upplevde då att de andra inte riktigt kunde förstå henne. Hon berättar vidare att när hon 

blev rastlös och inte hängde med i klassen så skickades hon för att sitta själv med en 



19 

lärare. Hon tror själv att det var en speciallärare av något slag som tog hand om alla 

”jobbiga” barn.   

För Anders skedde de mest positiva upplevelserna av skolan när han började en mindre 

klass där han fick mycket stöd och anpassad undervisning. Han berättade att han fick sitta 

längst fram och fick möjligheten att gå ut eller pilla med något om han behövde det. 

Under den perioden kände han att han var som alla andra och hans diagnos påverkade 

inte honom i så stort utsträckning. Anders negativa upplevelser från skolan var under 

mellanstadiet men han känner själv att han inte påverkats så mycket utav detta. Innan 

mellanstadiet tid hade han en lärare som han trivdes med. Han förklarar att hans lärare 

hade djup förståelse för hans problematik vilket hjälpte honom att skapa en positiv bild 

av skolan. För Kalle var fordonsprogrammet den bästa upplevelsen, berättade han, 

eftersom han fick arbeta praktiskt och fick mycket stöd av fordonsläraren. Under den 

perioden fick han mycket positiva bekräftelser. Han hade goda relationer till lärare som 

visade stor förståelse för hans behov. Han kunde följa med i undervisningen, klarade av 

att utföra uppgifterna och kände att han fick ett starkare självförtroende. Även hans 

negativa upplevelser härstammar från mellanstadiet. Kalle berättar: 

Det var svårt att förstå varför det var jobbigt under lektionerna. Man var inte lika medveten 

om sin ADHD som jag blev senare typ på högstadiet och så. Man var lite käftigare, svårt med 

konflikter och man fick kämpa mer.  

Marias berättade att hennes erfarenheter av sin skoltid var mest negativa, hon berättar:  

Tung. Lång och ointressant. Jag gick mycket hellre iväg från lektioner än att sitta kvar. När 

jag inte förstod vad vi gick igenom så gav jag hellre upp. Ingen hindrade mig någonsin heller 

direkt. Lärare har mer eller mindre suckat och låtit mig gå och knappt brytt sig. Lärarna 

förväntade sig det av mig.  

5.1.1 Analys- respondenternas upplevelser av sin skolgång 

Utifrån resultatet kan vi utläsa att Ida, Lina, Kevin, Anders och Kalle hade positiva 

förväntningar ifrån sin skoltid. Samtliga var medvetna om sina svårigheter men hade en 

önskan om att bli bemötta på ett sätt där de blev sedda, hörda och en del utav skolans 

värld i naturliga sammanhang, både i undervisningen och med sina kamrater. De hade en 

förväntning om att den sociala dimensionen av skolan skulle vara något positivt. Säljö 

(2000) förklarar att den sociala dimensionen är avgörande och meningsskapande för 

individens lärande och utveckling. Respondenterna upplevde att det förekom många 

situationer som på ett eller annat sätt påverkade deras skolgång. Positiva erfarenheter och 

upplevelser från skolan reflekterades positivt på deras uppfattning om sig själva. Aspelin 

och Persson (2013) poängterar att människan inte är en isolerad varelse som kan skapa 

sin inre värld utan det som kommer utifrån. Föreställningar och förväntningar skapas 

ifrån erfarenheter från omvärlden, och samspelet och upplevelsen är avgörande för hur 

elever uppfattar sig själva som individer (Daniels & Hedegaard, 2011). 

De respondenter som hade positiva erfarenheter och upplevelser av skolan hade bättre 

framgång i de olika ämnena i skolan, vilket de menade reflekterades positivt på deras 

skolgång. Anders och Lina lyfte att deras positiva erfarenheter utifrån bemötande, 

förståelse och relationer med andra resulterade till en bättre självuppfattning. Aspelin och 
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Person (2013) förklarar att en positiv självuppfattning kan betraktas som en utgångspunkt 

för utvecklingen av positiva relationer. De elever som däremot inte har utvecklat positiva 

relationer i sin givande miljö har svårare med sin skolgång. Enligt Vygotskys teori 

reflekteras utanförskap på elevens motivation och engagemang (Daniels & Hedegaard, 

2011). Resultatet visar att elever som upplever sin skolgång positivt tycks utvecklas 

bättre och får bättre resultat. Ida hade stora och positiva förväntningar inför skolan. 

Skolan motsvarade inte hennes förväntningar då hon upplevde att hon inte blev bemött så 

att hennes behov blev tillgodosedda. Ida berättade att hon villa passa in, följa med i 

undervisningen och skaffa vänner. När det inte blev så kände hon sig utanför, vilket ledde 

till en känsla av misslyckande. Säljö (2000) beskriver att människan är en social varelse 

och att mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Negativa upplevelser av 

skolan leder oftast till misslyckande. Maria och Kevin berättade att deras negativa 

upplevelser var kopplade till lärarens dåliga förhållningssätt och förståelse för deras 

problematik. Kevin var väldigt missnöjd när han fick gå ut på gården på grund av sin 

hyperaktivitet vilket han tyckte påverkat honom negativt. Enligt Säljö (2000) handlar 

individen med utgångspunkt i de egna upplevelserna, kunskaperna och erfarenheterna av 

det omgivningen kräver, tillåter eller önskar i en viss verksamhet. Elever som har upplevt 

skolan som jobbig, särskilt när det gäller vardagliga uppgifter och de rutiner som de var 

tvungna att följa, hamnar i en riskgrupp som utan adekvat särskilt stöd och insatser förblir 

utanför (DuPaul & Stoner, 2003).  

Säljö (2000) skriver att människans yttre aktiviteter är mer framgångsrika när människan 

är integrerad med andra människor i omgivningen. Enligt Vygotsky är omgivningen en 

bestämmande faktor för elevens motivation och engagemang (Daniels & Hedegard, 

2011). Vi kan utläsa att samtliga respondenter hade goda upplevelser från sin skoltid vid 

de tillfällen då de upplevde att de passade in bland de andra, och då de fick goda 

relationer till lärare och kamrater samt en anpassad undervisning. Det sociokulturella 

perspektivet poängterar att människans handlingar ingår i och återskapar kontexten och 

kontexten ses som något som påverkar individer (Säljö, 2000). Både Kalle och Anders 

trivdes i skolan under en längre period vilket också kan ha lett till måluppfyllelse och 

bättre självkänsla. Aspelin och Persson (2013) förklarar att relationer är avgörande 

faktorer i förhållande till enskilda individer. Kevin berättade att han var medveten om att 

han inte var lätt att handskas med men att omgivningens respons påverkade honom 

negativt. Aspelin och Persson (2013) menar att individen är en relationsvarelse som går 

in i och ut ur olika relationer vilka påverkar människans utveckling. Von Wright (2000)  

beskriver den sociala miljöns påverkan på individen och förklarar hur den sociala miljön 

bestämmer vilka människor som ska uppfattas som normala respektive avvikare vilket 

utvecklas till stigmatisering.  

5.2 Relationer till lärare 

Vid frågan om vilka erfarenheter respondenterna hade av sina lärare och om hur 

relationen fungerade fick vi flera svar av respondenterna. Samtliga berättade att de någon 

gång under sin skoltid upplevt både bra och dåliga relationer till sina lärare. Lina och Ida 

berättade om sina positiva upplevelser med sina lärare under mellanstadiet. Lina 

berättade att hon upplevde att hennes klasslärare verkligen förstod henne och kunde stötta 

henne. Lina berättar: 
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Jag kände mig precis som alla andra fastän jag hade ADHD. Jag kunde prata med henne och 

hon hjälpte mig verkligen i klassrummet för att jag skulle förstå. Jag kommer ihåg att hon var 

så lugn och samtalade alltid med mig vilket gjorde att jag lärde mig nog att hantera många av 

mina svårigheter när jag inte orkade mer.  

Ida berättar att mellanstadiet var en bra period eftersom hon fick sin diagnos och skolan 

satte in extra resurser. Ida upplevde att extraläraren fanns tillhands för att lyssna och 

hjälpa henne i det hon tyckte var svårt. Hon berättar att extraläraren fanns till hands 

fastän hon själv var otålig och hade svårt att koncentrera sig. Vidare berättar Ida att 

extraläraren ofta kom fram till henne och berömde henne vilket med tiden stärkte hennes 

självkänsla. När Mia berättar om sina erfarenheter med lärare talar hon om specialläraren 

som hon skickades upp till när hon började bli jobbig i klassrummet.  

Mia berättar: 

Fastän jag minns att jag ofta bråkade om att inte gå ut från klassrummet, så minns jag att jag 

kunde sitta och berätta för specialläraren att jag upplevde att ingen i klassen förstod att jag 

hade ADHD. Jag minns henne som gammal och snäll och jag satt där och fick hjälp att göra 

mina uppgifter samtidigt som jag fick karameller som beröm för att jag hade varit duktig 

varje gång. En gång blev jag till och med utdragen från klassrummet av två lärare och mötte 

specialläraren precis i korridoren som tog emot mig på ett bra sätt, hon var inte så aggressiv 

som dem andra och då minns jag att jag var lugn med henne.  

Maria berättar om en specialpedagog som hon träffade under sitt sista år på gymnasiet 

och som hon hade god en relation med: 

Jag blev skonad av en fantastisk specialpedagog vi hade på skolan för "specialklassen". Jag 

började prata med henne och hon blev snabbt intresserad av att hjälpa mig. Jag nämnde inget 

om mina "problem". Jag sa bara att jag låg efter och inte skulle klara gå ut gymnasiet. Jag 

minns att hon var speciellt uthållig som satt och väntade på mig i allt. Efter alla dessa år så är 

det först nu jag börjar förstå varför hon gjorde som hon gjorde, varför jag fungerade som jag 

gjorde och varför jag alltid gav upp allt. 

Kevin upplevde högstadiet som en jobbig period. Han säger att han kände att lärarna 

under den perioden inte hade någon förståelse om hans problematik och ADHD. Han 

berättade att oavsett vad som hände eller om det var någon annan som pratade så skyllde 

lärarna på honom. Han berättade även att eftersom ingen lärare brydde sig om honom 

struntade han i att gå på lektionerna. Han berättade att det fanns en lärare, hans 

gymnastiklärare som kunde fråga vart han varit under gymnastiken och att han var 

saknad. Kevin menar att han då kände sig uppskattad, när han tänker tillbaka, men han 

valde ändå att skolka. Kevin berättade att han känt sig annorlunda hela tiden och att han 

varit en outsider utan några direkta vänner. Alla hans vänner var personer som också var 

jobbiga, säger han.   

Anders och Kalle har båda erfarenheter av positiva relationer under sin högstadie- och 

gymnasietid. Anders berättade att lärarna på högstadiet visade stor förståelse för honom 

och ofta hade bra material till honom, vilket stärkte hans självkänsla och självförtroende. 

Kalle berättade att han började fordonsprogrammet på gymnasiet där fordonsläraren ofta 

samtalade, stärkte och uppmuntrade honom. Instruktionerna läraren gav Kalle var ofta 
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både visuella och muntliga vilket underlättade för Kalle att förstå. Så fort Kalle inte 

förstod något kunde han vända sig till fordonsläraren som förklarade igen. 

5.2.1 Analys - relationer till lärare 

Utifrån respondenternas svar kan vi utläsa att olika lärare utvecklade olika relationer till 

respondenterna. Några respondenter upplevde att lärare visade brister i sin relation till 

dem vilket påverkade deras skolgång negativt, medan andra lärare utvecklade goda 

relationer. Utifrån samtliga respondenters berättelser kan vi utläsa att de lärare som 

utvecklat goda relationer någon gång under deras skoltid bidragit till ett bättre 

självförtroende och skolgång under den perioden. Kadesjö (2011) skriver att goda 

relationer är den viktigaste faktorn i mötet med eleverna med diagnosen ADHD. Linas 

upplevelse om hur läraren förstod och bekräftade henne har bidragit till att Lina känt sig 

som alla andra. Säljö (2000) skriver att människans handlingar och agerande är starkt 

kopplade till människan egen uppfattning om omgivningen och utvecklas i relation till 

dess miljö. Vidare poängterar Aspelin och Persson (2013) att relationsutveckling mellan 

olika individer i en verksamhet reflekteras på individens upplevelse om verksamheten. 

Detta grundar sig i en kombination av förebyggande medel och framgångsrika åtgärder 

som ska hjälpa individer att överkomma sina svårigheter.  

Kevin beskriver hur lärarens förhållningsätt reflekterades på hans framgång i skolan. 

Hans upplevelser av skolan och lärarens bristande kunskaper gällande diagnosen har 

bidragit till att lärarna struntade i hans behov. Aspelin och Person (2013) beskriver att 

utgångspunkten för elevers vidare utveckling är utveckling av positiva relationer i skolan. 

Positiva relationer skapar en känsla av trygghet och tillit som ska bidra till elevens bättre 

resultat i skolan. Dåligt förhållningssätt skapar en hel rad olika svårigheter som ofta leder 

till utanförskap (Aspelin & Persson, 2013). 

Lärarens kunskap om diagnosen ADHD kan hjälpa elever att utveckla sina sociala 

kompetenser vilket kan leda till måluppfyllelse (Kadesjö, 2011). För Ida var 

speciallärarens beröm av stor betydelse för henne. Aspelin och Persson (2013) skriver att 

mötet med elever i behov av särskilt stöd kräver såväl kunskap som engagemang, vilket 

ger förutsättningar till att bli sedda och hörda. I en av respondenternas berättelse kan vi 

utläsa att hon upplevt sig själv orättvist behandlad och straffad i relation med 

specialläraren. Aspelin och Persson (2013) förklarar att dessa relationer är av både positiv 

och negativ karaktär. Respondenten uttryckte att relationen till specialläraren var både ett 

slags straff och bekräftelse om att hon inte var som alla andra. 

Samtliga respondenter uttryckte även i sina berättelser att relationen till lärare har en 

viktig roll för deras utveckling och självbild. Daniels och Hedegard (2011) tar upp 

samspelet och meningsfullhet som en avgörande faktor för elevens känsla om delaktighet. 

Om en elev känner att han/hon inte passar in i omgivningen de befinner sig förlorar 

eleven sin motivation. Aspelin och Persson (2013) belyser vikten av relationer mellan 

lärare och elev för att utveckla tillit och förtroende som skapar förutsättningar för eleven. 

Författarna menar att ett dåligt professionellt förhållningssätt skapar ett negativt klimat i 

klassen, vilket påverkar elever med ADHD i negativ riktning och kan resultera i 

utanförskap och misslyckande. Kadesjö (2011) skriver att elever med ADHD ofta får 
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höra att de gör andra i sin omgivning besvikna vilket gör det ännu viktigare att skapa 

goda relationer och att stärka elevernas självkänsla. 

5.3 Hur lärare anpassar undervisningen efter elevens behov  

På vår sista frågeställning om hur lärare anpassar sin undervisning till elever med 

diagnosen, svarade samtliga respondenterna att utbildning eller stöd till lärare för att 

hantera barn med svårigheter behövdes. Samtliga respondenter uttryckte att de alltid känt 

sig annorlunda oavsett diagnos eftersom deras behov aldrig blev tillgodosedda i naturliga 

sammanhang. Ida berättar: 

Diagnosen bekräftade mina svårigheter vilket hjälpte mig under en period i mellanstadiet. 

Men under andra perioder i mitt liv har lärare haft stora brister i undervisningen. Läraren 

behövde ge oss tydliga strukturer och rutiner för att vi skulle passa in klassen.  

Ida berättade vidare att det var jobbigt att inte passa in och att ingen förstod varför. Hon 

tyckte att lärare skulle gå på kurser och föredrag som hjälpte dem att förstå vilken 

problematik elever med ADHD har. Mia berättade att hon alltid känt sig annorlunda och 

ofta värdelös. Hon uttryckte det såhär: 

Det är lätt att vi hamnar i ett fack som jobbiga barn och det hjälper inte att gapa och skrika på 

oss. Vi behöver rutin, struktur och en lärare som förstår våra svårigheter men som också 

punschar oss i takt, så att man inte alltid behöver känna sig missförstådd.  

Kevin menade att läraren måste visa mer förståelse för ADHD annars skulle det sluta 

med att alla elever blev jobbiga, så som han själv var. Han förklarade även vikten av att 

läraren samtalar och samspelar med eleven och skapar goda relationer så att eleven 

känner sig accepterad och hörd på ett naturligt sätt. Anders berättade att alla skolor borde 

ha tillräckligt med resurser för att hantera barn med ADHD. Han berättade om hans flytt 

till en ny skola, vilket bidrog till goda möten med alla lärare och en bra samverkan 

gentemot honom. Han menade att undervisningen inte fick vara för svår eftersom elever 

med ADHD har svårt att koncentrera sig, vilket bidrar till att de inte hänger med i 

undervisningen. Det måste vara enkelt och roligt, säger Anders. Lina berättar: 

Gud skolan har vart upp och ner för mig. Alla lärare behöver definitivt lära sig mer om 

ADHD och vad de kan göra. Jag vet att jag har svårt att sitta still och koncentrera mig, men 

jag hade det jobbigt hemma och det gjorde det värre ibland. Så jag tycker att skolan borde 

kolla hur man har det hemma och samarbeta mer.  

Kalle berättar att det är viktigt att skapa goda relationer och hjälpa elever med ADHD lite 

extra. Elever med ADHD behöver mer struktur och små uppgifter. Långa lektioner passar 

inte elever med ADHD. Kalle förklarar att hans fordonslärare gav honom flera små 

uppgifter istället för en stor som han skulle klara på egen hand. Undervisningen var 

anpassad efter hans behov. Läraren tog ett stort ansvar och gav honom ofta hjälp och 

uppmuntran för att klara sina studier.  Kalle upplevde att hans fordonslärare på gymnasiet 

hade stor förståelse för hans ADHD. Det viktigaste menar Kalle, är att ha lärare som bryr 

sig och motiverar. Han säger att de bara var elever med en tuff diagnos och vardag. Maria 

svarade att hon aldrig haft någon lärare som gjort något för henne i skolan innan hon fick 

träffa en specialpedagog, som hade fördjupad förståelse om hennes problematik. Hon 

önskade att alla elever som är i behov av stöd får träffa en specialpedagog såsom hon 
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själv gjorde, lång innan det är försent. Samtidigt uttryckte hon att det inte bara är en 

lärares uppdrag att klara av att hantera eleven med ADHD, utan att alla måste hjälpas åt 

och samarbeta för att de med ADHD ska kunna vara som alla andra och klara av skolan. 

Hon berättar: 

Det kändes som att lärare hellre ville att jag skulle gå så de kunde få ha en mer framgångsrik 

klass utan idioten som vägrar lära sig. Till slut fick det oftast som de ville!                                

5.3.1 Analys - hur lärare anpassar undervisningen efter elevens behov  

I vårt resultat kan vi utläsa att samtliga respondenter önskade att lärarna fick mer stöd i 

sitt arbete för att kunna hantera elever med ADHD, och att elever med diagnosen ska 

uppleva att de är delaktiga i ett naturligt sammanhang. Säljö (2000) och Aspelin och 

Persson (2013) förespråkar samspel i sina olika perspektiv om individens utveckling och 

lärande. Inom det sociokulturella perspektivet är samspel grunden till allt lärande, vilket 

innefattar att skolan har en stor inverkan på elevers inlärning och utveckling då de 

spenderar mycket tid i skolmiljön. Utifrån det relationella perspektivet påverkar 

lärarrollen och lär eleven indirekt genom att vara en förmedlande person av kunskap. 

Läraren lär också eleven direkt genom sin personliga hållning och sitt relaterande till 

eleven. Detta blir till stor del avgörande för hur eleven med diagnosen ADHD kommer 

att uppfatta sig själv. Säljös (2000) sociokulturella perspektiv inbegriper också att 

svårigheterna inte ska betraktas som elevens individuella egenskap utan att tyngdpunkten 

ska ligga i relationer mellan olika aktörer. En av respondenterna uttryckte att ansvaret av 

att bemöta elever med ADHD inte kan ligga på endast en lärare (speciallärare). De måste 

samarbeta för att skapa en god miljö och för att kunna införa tidiga insatser.  

Det vi kan utläsa ifrån respondenternas svar, om hur skolor och lärare ska arbeta med 

elever med diagnosen ADHD, är att det behövs mer kunskap, relationer och förståelse. 

Detta för att kunna införa rätt insatser där elever med ADHD känner sig delaktiga och 

naturliga. Själva uppgifterna och metoderna måste anpassas till elevens 

koncentrationssvårigheter. Stora uppgifter kan skapa stora problem för elever med 

ADHD. Daniels och Hedegard (2011) förklarar att enligt Vygotsky ska lärare erbjuda en 

miljö där eleven känner sammanhang och meningsfullhet för det de lär sig.  

Lindqvist (2014)  visar att problematiken i skolan kan bero på olika synsätt. Detta pekar 

också Aspelin (2012) på, som lyfter ett specialpedagogiskt perspektiv. Han belyser också 

specialpedagogikens historia och framväxt i skolan, då skolan inte varit anpassad till alla 

elevers olika behov. Vi kan utläsa att samtliga respondenter önskar förbättrade relationer, 

förståelse, insatser och acceptans för olikheter. Respondenternas resultat kan jämföras i 

det som Aspelin och Persson (2011) strävar efter. Att skolan ska verka för att elevens 

lärande ska ha ett inre värde. Det innefattar att verksamheten inte ska upplevas som 

instrumentell. Författarna menar också att det relationella perspektivet bygger på att se 

relationen mellan lärare och elev som det pedagogiska förhållningssättets viktigaste 

aspekt. Detta är skillnaden från det dominerande synsätt där fokus ligger på lärarens 

relation till elevens lärande. Respondenterna menar också att lärare har olika synsätt i 

möten.  
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5.3.2 Sammanfattning av resultat 

Utifrån vårt syfte redogörs här en kortfattad sammanfattning av resultat och analys. 

Av respondenternas svar kan vi utläsa att deras upplevelser av skolgång varit varierande 

beroende på deras situation i privatlivet och i skolans värld. De respondenter som hade 

positiva upplevelser av sin skoltid utvecklades bättre och klarade av sina studier. 

Samtliga respondenterna visade ett intresse för att delta och samspela med sin omgivning 

men de kände sig ofta missförstådda, osynliga och utanför, vilket gav upphov till att de 

kände sig annorlunda.  

Resultatet visar att relationen till lärare är en avgörande faktor till vidare utveckling. 

Respondenterna hade olika upplevelser av sina relationer till lärare. Positiva relationer 

resulterade i bättre självförtroende och skolresultat, starkare kamratrelationer, samt 

känslan av att vara som alla andra och delta i naturliga sammanhang. Respondenternas 

positiva relationer var ofta till någon annan person. Ingen av respondenterna upplevde att 

personalen samarbetade för att skapa en helhetsbild kring elever med ADHD.  

Samtliga respondenter poängterade att lärare behöver fördjupa sin förståelse om 

diagnosen ADHD och den problematik den kan skapa eftersom avsaknad av detta gav 

upphov till att de kände sig missförstådda och missuppfattade.  

Enligt respondenternas svar önskar de att lärare skapar en bättre skolmiljö för elever med 

ADHD. Det handlade om förhållningssätt, synsätt som inte stämplade eleverna som 

exempelvis ”jobbiga barn”, men också undervisning och relationer. Respondenterna 

förklarade att alla lärare och särskilt klassläraren behöver stöd från speciallärare eller 

specialpedagog som har en fördjupad förståelse om problematiken. Resultatet visade inga 

skillnader mellan respondenterna när det gällde ålder och kön. 
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6. DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet, våra slutsatser och metoden vi använt 

oss av i undersökningen. I det sista avsnittet kommer vi även att framföra förslag till 

vidare forskning.  

Syftet med undersökningen är att undersöka hur elever med ADHD har upplevt sin 

skoltid. Undersökningen utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och det relationella 

perspektivet. Det sociokulturella perspektivet innefattar individens utveckling och 

inlärning i samspelet med andra i sin omgivning (Säljö, 2000). Det relationella 

perspektivet sätter tyngdpunkten på relationer och förklarar att utgångspunkten för 

framgång och utveckling ligger i positiva relationer (Aspelin & Persson, 2013).  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Hur respondenterna har upplevt sin skoltid. 

Utifrån vår analys har vi uppfattat att några respondenter haft en del positiva erfarenheter 

ifrån skolan, medan några har haft mer negativa erfarenheter, som i stor utsträckning 

påverkat deras upplevelse av skolan. Vår slutsats är att en gemensam nämnare som ligger 

till grund för respondenternas negativa och positiva upplevelser utgår från lärarens 

bemötande och förhållningssätt. De negativa upplevelser som respondenterna berättade 

om var kopplade till att de kände sig missförstådda om vilka de egentligen var och varför 

de betedde sig på ett visst sätt. Vi anser att Mias situation är ett tydligt exempel på detta. 

Mia ville vara som alla andra men hon upplevde att hennes beteende misstolkades och 

var gång på gång tvungen att förklara att hon hade ADHD. Även respondenternas 

positiva upplevelser är starkt sammankopplade och utgår ifrån omgivningens bemötande. 

Kalles positiva upplevelser av skolan är ett tydligt exempel på hur hans fordonslärares 

bemötande och förhållningssätt starkt bidrog till en positiv period under hans skoltid.  

Gillberg (2005) poängterar också vikten av lärarens förhållningssätt gentemot elever med 

ADHD och vilka insatser som krävs för att undvika svåra situationer i klassen. Även 

DuPaul och Stoner (2003) beskriver att svårigheterna som uppstår i klassrummet för 

elever med ADHD sammankopplas med lärarens förhållningssätt.  

Utefter vårt syfte och analys av våra respondenters berättelser kan vi dra slutsatsen att de 

positiva upplevelserna handlar om att bli bekräftad i naturliga sammanhang där eleven 

med ADHD inte behöver känna sig annorlunda. Hattie (2012) belyser att lärarens sätt att 

behandla och samverka med alla elever är av stor betydelse. En typisk lektion bör aldrig 

bli som planerad, då man måste ta hänsyn till eleverna här och nu. Lärarens roll är att 

inrikta sig på att eleven förstår sitt lärande, vilket innebär att börja med varje elevs privata 

värld och den halvprivata världen för att utforma en god undervisning. Detta anser vi är 

av största betydelse eftersom eleven måste känna meningsfullhet och delaktighet för att 

motiveras i undervisningen och i sitt lärande. I vår undersökning upplever vi att flera av 

respondenterna fann några goda möten någon gång, då någon lärare utgick från deras 

privata värld i mötet med dem.  

Det vi tycker är anmärkningsvärt utifrån resultatet är att det saknas en helhetsbild kring 

dessa elever. Vi upplever att de har varit väldigt få personer runt omkring som har varit 
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inkopplade och gjort kartläggningar. Det berättas väldigt mycket om enskilda personer 

som har varit betydelsefulla men mindre om organisationen och helheten för de personer 

som varit inkopplade. 

6.1.2 Relationer  

Vi anser att utgångspunkten för positiva upplevelser för respondenterna var goda 

relationer mellan olika aktörer i skolan. Samtliga respondenter med positiva upplevelser i 

skolan utgick ifrån positiva relationer med någon person. I Mias berättelse kan vi se 

exempel på hur hon trivdes hos specialläraren trots att hon brukade bråka om att inte bli 

utskickad från klassrummet. Vi drar slutsatsen att speciallärarens bemötande och 

förhållningssätt till Mia skapade en trygg relation där Mia kände att hon sågs som en 

person och inte bara som någon med ADHD. Både Mia och andra respondenter som 

upplevt positiva relationer till någon har samtidigt varit fullt medvetna om sina 

inlärningssvårigheter och problematik, men har ändå kunnat känna sig trygga i närvaro av 

de personerna som visat mer förståelse. Vi anser att det finns ett tydligt samband mellan 

respondenternas positiva relationer. Det är tydligt att elever med positiva relationer i 

högre grad skapar förutsättningar för att klara skolan i ett naturligt sammanhang. 

Respondenter som upplevt negativa bemötanden och relationer under en längre period av 

sin skoltid klarade inte av sina studier på gymnasienivå. Det är tydligt att detta påverkat 

deras skolframgång samt känslan av att vara annorlunda och avvikande i jämförelse till 

de andra eleverna. Barkley (2006) skriver att negativa relationer till läraren skapar en 

känsla av otrygghet och osäkerhet. Dessa känslor kan resultera i ett studieavbrott och en 

rad olika livskonsekvenser såsom; dålig självkänsla, lågt självförtroende, mobbning och 

psykisk ohälsa. Säljö (2000) menar att varje individs utveckling har ett starkt samband 

med sin omgivning. Hattie (2012) lägger stor vikt vid betydelsen för lärandet i 

klassrummet. Lärarens roll är att utveckla ett förtroendefullt klimat mellan lärare och elev 

och mellan elev och elev. Vi kan också konstatera att de respondenter som upplevt 

positiva bemötanden och relationer under sin skoltid utvecklat en bättre självkänsla och 

ett starkare självförtroende samt uppnått bättre studieresultat. Utifrån resultatet utläses att 

lärarna ofta varit ensamma i sitt arbete när det gäller att bemöta elever med ADHD. Då 

någon särskild person kopplats (speciallärare, specialpedagoger) till eleverna tycks dessa 

inte haft någon samverkan med övriga lärare. Åtminstone har respondenterna inte märkt 

någon sådan. Detta kan påverka relationen mellan lärarna, då specialpedagoger oftast har 

en djupare förståelse om olika behov och därmed skulle kunna stödja läraren i sitt 

förhållningssätt till elever med ADHD.  

6.1.3 Anpassning av undervisning efter elevens behov 

Den pedagogiska miljön består av en mängd olika sociala moment som måste hanteras 

(Hugo, 2011). Utifrån respondenternas berättelser anser vi att det är ytterst viktigt att 

skolans personal arbetar och samarbetar för att tidigt sätta in insatser för att kunna möta 

olika behov. Kalles upplevelser av skolan förändrades när han började på en ny skola 

som tidigt tillgodosåg hans behov så att han på ett naturligt sätt kunde ingå i 

verksamheten. Detta kopplar vi samman med Lindqvists (2014) begrepp som beskriver 

det relationella perspektivet och att svårigheter som elever uppvisar måste ses i relation 

till hur undervisningen utformas. Vi anser att det sociokulturella perspektivet belyser ett 

viktigt perspektiv om att lärande sker i samspel med andra individer och att läraren har 
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det största ansvaret för elevens utveckling och framgång. Utifrån respondenternas 

berättelser och aktuell forskning anser vi att elever med ADHD behöver en bättre 

anpassad miljö och varierande metoder bidrar till en bättre skolgång. Något som samtliga 

respondenter hade gemensamt var känslan av att alltid vara annorlunda. DuPaul och 

Stoner (2003) uttrycker att det är viktigt att läraren i samarbete med övriga 

yrkesprofessioner organiseras för att skapa goda förutsättningar för elever med diagnosen 

ADHD. Svårigheterna får inte beaktas som elevens individuella egenskap. Genom 

samarbete mellan all personal i skolan kan också ett liknande tänkesätt kring elever med 

ADHD skapas.  Författarna skriver vidare att en förutsättning för att eleverna ska klara av 

skolan är att det skapas positiva relationer mellan lärare och elev. Resultatet i 

undersökningen förvånade oss inte särskilt mycket med tanke på att forskningen har 

belyst att flera svårigheter kan uppkomma om insatser inte sätts in tidigt. Skolan är en 

stor arena med många barn och olika behov. Det krävs såväl kunskap och samarbete 

inom alla professioner för att möta alla barn.  

6.2 Metoddiskussion 

Vi har beskrivit begreppen validitet och reliabilitet som vi upplevt som värdefulla för vårt 

arbete. Vi intervjuade sju personer med ADHD angående deras upplevelse av sin skoltid.  

6.2.1 Tillförlitlighet 

Kvale (1997) beskriver begreppet tillförlitlighet (reliabilitet) som noggrannhet och 

pålitlighet. Tillförlitlighet förklarar hur pålitligt ett mätinstrument i undersökning är och 

om den verkligen mäter det som avses mätas. Nackdelen i denna studie är att den är 

uppbyggd på enskilda individers upplevelser vilket innebär att det inte finns möjlighet till 

direkta generaliseringar. Enligt författaren innebär detta att vi inte kan förvänta oss 

samma resultat vid en upprepad studie. Människans beteende förändras med ålder och tid 

och detta kan enligt Bryman (2013) göra att studiers reliabilitet ifrågasätts. Uppfattning 

och minnen av upplevelser i livet kan förändras med tiden. Människor utvecklas och 

väljer att hantera tidigare händelser på olika sätt. Detta är ofta en pågående process som 

fortsätter genom hela livet. Därmed är det är inte omöjligt att våra respondenter i 

framtiden kommer ha en förändrad uppfattning och minnesbild av sina skolupplevelser. 

Detta medför att reliabiliteten i en studie med respondenters berättelser kan ifrågasättas. 

Kvalitativa metoder förklarar hur olika individer upplever sin omvärld och sig själv samt 

erfarenheter (Kvale, 1997). Utifrån detta kan vi konstatera att vår studie inte ger 

möjlighet till generella slutsatser. Vårt resultat kan dock förstärkas och bekräftas med 

stöd av andra studieresultat som visar liknande tendenser. Vi kan göra en mindre 

jämförelse med Skolinspektionens (2014) rapport där de har granskat 21 elever med 

diagnosen ADHD och 5 skolhuvudmän i olika kommuner. Resultatet visar att det 

förekommer svagheter i skolans organisation såsom bristande samordning och ett otydligt 

ansvarsförhållande. Granskningen visar att skolorna i begränsad omfattning kartlägger 

och analyserar elevers individuella behov och förutsättningar för lärande. Huvudmän, 

rektorer och lärare måste på ett mer strukturerat och systematiskt sätt arbeta med 

kartläggning och anpassning av undervisningen för att uppmärksamma och utreda elever 

i behov av stöd. Granskningen visar även att det, i de flesta skolor, är lärarens ansvar att 

kartlägga och utreda elevers behov och att det ofta saknas specialpedagogiskt stöd, vilket 



29 

är en viktig kompetens som behövs, eftersom lärares kunskaper om hur 

funktionsnedsättningens påverkar lärandet varierar. Detta innebär att det kan saknas ett 

helhetsperspektiv, något som i sin tur kan påverka möjligheterna att vidta de åtgärder som 

behövs (Skolinspektionen, 2014). Skolinspektionens resultat skiljer sig egentligen inte så 

mycket från vår undersökning. Resultatet av vår studie visar att eleverna uppfattar att de 

goda upplevelserna oftast sker med enstaka personer vilket innebär att det saknas ett 

helhetsperspektiv.  

Kvale (1997) belyser problematiken med transkribering av en intervju och hävdar att det 

är en komplicerad process som medför en mängd olika metodiska problem. Vid 

transkribering av en muntlig intervju till skriftform kan man tappa aspekter såsom mimik, 

gester, kroppsspråk och andra betydelsebärande signaler. Detta kan medföra att 

berättelsen känns förändrad i skriftlig form. För att undvika detta i vårt resultat har vi 

lyssnat och studerat de muntliga intervjuerna i högre utsträckning och analyserat våra 

noteringar som förts parallellt med intervjuerna. 

6.2.2 Giltighet 

Kvale (1997) beskriver giltighet (validitet) som ett begrepp som förklarar i vilken 

utsträckning undersökningens resultat stämmer överens med verkligheten. Hur trovärdigt 

är detta? I vår undersökning har vi utgått ifrån att våra personer är trovärdiga. 

Kommunikation mellan människor som saknar någon tidigare relation och aldrig möts är 

ofta subjektiv och respondenterna kan ha en tendens att ge svar som verkar önskvärda 

(Kvale, 1997). För att motverka tillrättalagda svar fokuserade vi på att utstråla neutralitet 

och inte visa några värderingar som intervjuare. För att undvika maktposition och skapa 

en mer spontan intervjuatmosfär har dessa personer intervjuats separat. Vidare har vi 

transkriberat alla intervjuer var för sig för att sedan kunna jämföra dem. Det har varit 

vitalt för vår studie att berättelserna kommit direkt från individen och kunnat hållas 

avskilda från övriga respondenter. Detta har gett oss större möjlighet att höja 

subjektiviteten och undvika godtycklighet i vår analys av intervjuerna. 

Enligt Kvale (1997) är kvalitén på intervjun av avgörande betydelse för en bra 

undersökning. Som ett led i att uppnå hög intervjukvalité hade vi tillgång till bra tekniska 

hjälpmedel, som bandspelare, för att minska stressen under intervjuerna och för att ge oss 

möjlighet att fokusera på respondenterna. I planeringen och utförandet ingick även att 

välja och säkra en trygg och bra intervjuplats.  

6.3 Pedagogiska implikationer 

ADHD är ett stort och vanligt begrepp i vårt samhälle idag, vilket har en stark påverkan 

på personer som har diagnosen. Vi är båda överens om att det talas för lite om vad 

ADHD innebär mellan personal i skolan och hur det påverkar elever med diagnosen. Vi 

anser att resultatet har varit väldigt lärorikt för oss som både lärare och som kommande 

specialpedagoger. Det är viktigt för oss som kommande specialpedagoger att samarbeta 

med övriga professioner i skolan för att skapa goda förutsättningar för elever med 

diagnosen ADHD. Vi kan konstatera att känslan av att vara annorlunda i tidig ålder kan 

skapa stora konsekvenser för elevens självkänsla och skolframgång. Därför är samarbetet 

mellan organisation, grupp och individnivå av stor betydelse för elevens utveckling och 
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lärande. Detta kan vi korrelera till våra teorier och den forskning som vi både lyft och 

beskrivit, om hur samspel och omgivning kan påverka en elev med diagnosen ADHD.  

Vi har lyft några funderingar som uppstått i samband med intervjuerna, forskningen samt 

våra egna erfarenheter. Överallt i samhället präglas människan av normer vilket är regler 

och antaganden om hur saker och ting borde vara. Skolan är en stor institution där alla 

barn spenderar stor del av sina liv.  Ofta antas att alla elever ska anpassa sig till 

normerna, oberoende av om de kan det eller inte. Det finns olika synsätt att se på 

svårigheter som uppstår i skolan och vem som skall hantera dessa. Dessa olika synsätt 

resulterar i en avsaknad av ett likasinnat bemötande gentemot elever med ADHD. Vi 

anser att det är ytterst viktigt att som kommande specialpedagoger tillsammans med 

skolledare och andra yrkesprofessioner samarbeta för att öka medvetenhet om elevers 

olikheter.  

Pedagogernas förhållningssätt till elever med ADHD är av stor betydelse för 

klasskamraters inställning till dem. Att förstå elever med ADHD är väldigt viktigt. 

Pedagoger, specialpedagoger, rektorer och alla andra inkluderade i skolans värld behöver 

stötta dessa elever så att de fördjupar sin förståelse om sin omvärld. Att uppnå målet i ett 

ämne är viktigt men ofta krävs det mer tid för elever med ADHD. Pedagoger får därför 

prova olika metoder och träna elever att hantera sina vardagliga aktiviteter med hjälp av 

tydliga scheman och tydliga strukturer. Elever med ADHD har stora problem med 

kommunikation. Specialpedagoger har fördjupad förståelse om den problematiken för att 

kunna hjälpa eleverna och jobba för att stötta deras kommunikation. Att utveckla 

förmågor för att identifiera ledtrådar som signalerar när en person ska börja prata, pausa 

eller när samtalet är uttömt kan spara mycket tid, som kan utnyttjas för andra aktiviteter 

och leda till måluppfyllelse.  

Vår slutsats är att läraren har en stor och betydelsefull roll i skolan. Läraren har stort och 

gediget uppdrag i skolan gällande elevers förutsättningar och förmågor. Lärarens positiva 

relation till elever med ADHD och lärarens fördjupade förståelse om elevens problematik 

är en av de faktorer som kan bidra till elevens utveckling och framgång. Lärare behöver 

reflektera över sina reaktioner på elever med ADHD och utveckla sin förmåga att se och 

utgå ifrån elevernas positiva och starka sidor. Undersökningen visar att lärarens positiva 

förhållningssätt tycks kunna bidra till ett bättre självförtroende hos elever med ADHD.  

Om vi analyserar hur mycket tid läraren har att fundera på allt som kan präglas, såväl 

positiv som negativt, på elevens utveckling måste vi konstatera att lärarens brist på tid 

kan vara en begräsande faktor för utveckling. För att en lärare ska få mer tid att stötta 

varje elevs behov kräver det mer engagemang från andra inkluderade i skolans värld. Den 

administrativa delen är en stor belastning för läraren och tar mycket tid. Den tiden skulle 

kunna nyttjas mycket bättre i klassen, särskilt med beaktande av elever i behov av särskilt 

stöd. Det är viktigt att skolan med stöd av skolledare arbetar för att stötta lärare och andra 

pedagoger som är i direkt kontakt med elever som är i behov av särskilt stöd. Detta 

kräver många föreläsningar och andra instruktioner, såväl praktiska som teoretiska, vilket 

oxå kräver en hel del ekonomiska insatser. Skolinspektionens (2014) granskning visar att 

inte alla lärare känner till elevens behov eller har inte den kunskap som krävs för att 

anpassa undervisningen för elever med ADHD. Lärarna uppger även i undersökningen 
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(Skolinspektionens, 2014) att utrymmet för pedagogiska diskussioner i kollegiet är 

begränsat. Samtalen mellan lärarna sker inte med någon regelbundenhet eller kontinuitet. 

Skolinspektionen menar vidare att de begränsade möjligheterna till pedagogiska 

diskussioner för personalen innebär försämrade möjligheter för lärarna att utveckla 

metoder anpassade för undervisningen. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Utifrån undersökningen har vi dragit slutsatsen att lärarrollen har en stor betydelse för hur 

elever upplever sin skolgång.  Ett förslag är att undersöka lärares upplevelser av att möta 

elever med diagnosen ADHD i klassrummet. Det vore intressant att höra vilka faktorer 

lärare upplever påverkar mötet med elever med diagnosen ADHD. Vi anser att genom att 

undersöka lärares upplevelser kan det upptäckas vägar förbi svårigheter för att skapa 

bättre förutsättningar för elever med ADHD. 
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BILAGA 1 

Missivbrev 

  Linneuniversitet- Växjö  

 

Hej! 

Vi är två studenter i specialpedagogprogrammet som skriver vårt självständiga arbete om 

hur elever med ADHD upplevt sin skoltid, samt hur eleverna anser att lärare kan möta 

elever med ADHD.   Till vår undersökning ska vi intervjua flera vuxna personer med 

diagnosen ADHD.  

 Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du har rätt att avbryta din 

medverkan under undersökningens gång. 

 

 Ni har under undersökningen möjlighet att påverka pågående undersökningen och 

ni får när som helst under intervjun avbryta. Vi kommer att acceptera detta utan 

några negativa följder från vår sida.  

 

 All information som berör deltagaren (er) kommer att skyddas. Vi kommer att 

avidentifiera och inga personuppgifter kommer att lämnas ut.  

 

 Alla uppgifter om det insamlade materialet om enskilda personer (er) kommer 

endast användas för forskningsändamål. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar: 

Azra Lakvancic 

Samar El-Ghariri 

 

 

https://lnu.se/


 

 

BILAGA 2 

 

Intervjufrågor 

Kön: 

Ålder: 

Arbetssituation: 

 

Vilka förväntningar hade du inför skolstart? Hur blev det? Första åren, mellanstadium, 

högstadium, gymnasiet? Vidare studier? 

Vilka erfarenheter har du från skolan? 

Vilka erfarenheter har du av dina lärare? Positiva/Negativa? 

Hur fungerade din relation till dem? Ville de genuint förstå dig och dina behov? Berätta 

om några goda eller sämre möten. 

Vilka erfarenheter har du från möten med andra från din omgivning? Fanns det andra 

som du/ni fick förtroende för? 

Vilka positiva, respektive negativa, upplevelser har du under skoltiden?  

När fick ni diagnosen? Hur minns ni den tiden? 

Hur förändrades din skolgång efter diagnosen? 

Hur skulle du vilja att lärare och skolor arbetar med elever med ADHD diagnosen idag? 

 

 


