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Tillskriver lärare omedvetet negativa egenskapsattribut till elever med  

ADHD ? 

 
 

Philip Edman 
 

 
 

Sammanställningen som Socialstyrelsen utfört visar att det blir vanligare att 

elever får genomgå utredningar samt diagnostiseras med ADHD. Studien 

syftade till att undersöka om lärare omedvetet tillskriver negativa 

egenskapsattribut till elever med ADHD. Två olika webenkäter fördelades 

på 71 respondenter. Enkäterna innehöll inledande vinjetter vilka beskrev den 

fiktive eleven ”Simon”, vilken skulle komma att anlända till en ny skola. En 

bakomliggande problematik beskrevs i båda enkäterna. I enkät ett nämndes 

att ”Simon” diagnostiserats med ADHD. I enkät två nämndes att en 

utredning gjorts men att en diagnos ej kunnat fastslås. Resultatet visade att 

det ej fanns en signifikant skillnad gällande lärarnas bedömning av 

”Simon”, oavsett lärarnas enkättillhörighet. Detta tydliggör att de deltagande 

lärarna inte hade förutfattade meningar om elever med en ADHD-diagnos 

samt att de ej tillskriver dessa elever negativa egenskapsattribut. De har  

tillsynes hög kompetens och bemöter nya elever med öppenhet samt på ett 

objektivt sätt.  

 
            Keywords: ADHD, attitudes, teacher perception, attribution  

 

 

 

Inledning 

 

Indikationer på att en individ eventuellt har diagnosen ADHD går enligt APA (American 

Psychiatric Association, 2000), att se genom att denne uppvisar någon form av avvikelse i sitt 

beteendemönster. Detta jämfört med jämnåriga individer, vilka befinner sig på samma 

biologiska utvecklingsstadium. För att detta skall kunna sägas indikera att det är just 

diagnosen ADHD som är förekommande, skall de avvikande beteendena uppvisas både i en 

hemmiljö samt i till exempel en skolmiljö.  

De tydligaste avvikelserna som brukar gå att urskilja är någon form av hyperaktivitet, 

ouppmärksamhet eller en kombination av båda föregående nämnda kriterier. Detta 

tillsammans med en stark tendens till att styras av impulser. Det går alltså att säga att det 

existerar en stor varians när det gäller karaktären på ADHD-diagnosen. En form där 

hyperaktivitet är dominerande och en annan form där ouppmärksamhet är det dominerande 

symptomet. Vidare finns enligt APA (2000) olika undergrupper av ADHD- diagnosen där en 

individ uppvisar kombinationer av tillexempel både ouppmärksamhet och impulsstyrdhet. 

Detta resulterar i att de tecken som kan indikera att en individ har diagnosen ADHD kan vara 

väldigt mångfacetterade. Detta medför att proceduren att fastställa en diagnos kan bli mycket 

utdragen och komplicerad. För att det skall gå att sätta en ADHD diagnos bör det i en 

utredning gå att fastslå att beteendet som individen uppvisar försvårar för individen. Detta till 
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exempel i skolan, på arbetet, andra sociala sammanhang samt vid sociala interaktioner med 

andra individer.  

För att diagnosen ADHD skall kunna fastslås ska minst sex av de nio kriterier som APA 

(2000) listat uppfyllas. Detta under en period på minst sex månader och gärna som tidigare 

nämnts i två olika sammanhang såsom skolmiljö samt hemmiljö. Kriterierna varierar beroen-

de på vilken typ av ADHD individerna har. De grundkriterier som listas av APA (2000) för att 

fastställa en eventuell ADHD-diagnos delas upp i kategorierna A1 och A2. A1 består av nio 

kriterier, A2 av 13 kriterier. A1 syftar till att fastställa om ouppmärksamhet är det som primärt 

dominerar ADHD-diagnosen. A2 syftar till fastställa om hyperaktivitet/impulsivitet är det som 

dominerar ADHD-diagnosen. Vid kombinationer av tillexempel både ouppmärksamhet och 

impulsstyrning skall en individ uppfylla både A1 och A2 under en sexmånaders period. Föl-

jande kriterier är utgångspunkten vid diagnostisering av ADHD. Detta enligt (Herlofson, 

2002, s.47-49). 

 
Kriterier för A1 

 Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter. 

 Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar. 

 Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal. 

 Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller 

arbetsuppgifter'' (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna). 

 Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. 

 Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. skol-

arbete eller läxor).  

 Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, 

böcker eller verktyg). 

 Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.   

 Är ofta glömsk i det dagliga livet.  

 

Kriterier för A2 

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

 Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på 

sin platsen längre stund 

 Springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos 

ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

 Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

 Verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

 Pratar ofta överdrivet mycket 

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

 har ofta svårt att vänta på sin tur. 

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

 Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet skall ha 

funnits före sju års ålder. 

 Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden 

(t.ex. skolan/på arbetet och i hemmet). 

 Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, eller i arbete 

eller studier. 

 

 Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, 

schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av någon annan psykisk 

störning. 

 

(Herlofson, 2002, s.47-49). 
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ADHD dominerad av ouppmärksamhet 
 

När det kommer till individer där ouppmärksamhet dominerar ADHD diagnosen blir detta 

beteende enligt APA (2000) ofta uppmärksammat samt påtagligt i situationer såsom sociala 

sammanhang, i skolmiljön samt på arbetsplatser. Ett vanligt tecken och även ett av de 

vanligaste kriterierna som ett stort antal av de individerna med denna typ av ADHD uppfyller, 

är en problematik när det kommer till att ta till sig olika former av instruktioner. Detta 

resulterar i sin tur i att många av dessa individer i en skolmiljö presterar sämre än andra 

jämnåriga. Detta då ouppmärksamheten medför att instruktioner som ges inte uppfattas till 

fullo. Det är vanligt att uppgifter ofta utförs halvdant och ej färdigställs. Det är också vanligt 

förekommande att dessa individer påbörjar olika uppgifter för att efter en stund påbörja en ny 

utan att avsluta den föregående.  

Ytterligare ett tecken som enligt APA (2000) indikerar att ouppmärksamheten finns 

manifesterad är att det kan framstå som att dessa individer inte riktigt är närvarande i det 

forum de befinner sig i. I en skolmiljö uppmärksammas detta fenomen ofta i form av att lärare 

upplever att dessa elever tar in instruktionerna som vilken annan elev som helst. Därefter 

uppträder dessa individer såsom att instruktionsmomentet aldrig ägt rum. Tendenser hos dessa 

individer finns att vara extra känsliga mot olika former av ljud eller andra händelser som tar 

plats i bakgrunden. Detta blir ett stort störningsmoment som andra individer oftast ej har 

några problem med att stänga ute. 
 

ADHD dominerad av hyperaktivitet/ impulsivitet 
 

Individer där ett hyperaktivt beteende dominerar ADHD diagnosen uppfattas oftast av de i sin 

närmiljö som rastlösa. En oförmåga finns hos dessa individer hålla sig lugna och vara stilla i 

olika typer av sammanhang, där detta förväntas eller krävs. Det är även vanligt att dessa 

individer pratar ovanligt mycket och ofta talar de obetänksamt rakt ut i sammanhang där de 

egentligen ska samt bör vänta på sin tur.  

Enligt APA (2000) är detta tydliga tecken på att kriteriet gällande just hyperaktivitet 

uppfylls. Tendenser till detta beteende går ofta att urskilja hos individer redan i en relativt låg 

ålder. Barn med detta beteende uppträder ofta redan så tidigt som i förskoleåldern på ett sätt 

som är anmärkningsvärt samt sticker ut. Det kan dock enligt APA (2000) uppstå en 

problematik när det gäller att kopplingar dras till just diagnosen ADHD. Detta då barn som 

befinner sig i förskoleåldern eller är yngre än detta, bedriver ofta lek utomhus. Lekar av den 

naturen där de befinner sig mycket i rörelse samt är högljudda. Detta medför enligt APA 

(2000) att det avvikande beteendet i tidig ålder inte lika lätt blir associerat till ADHD, utan ses 

som något som kommer att avta i takt med stigande ålder. Det mest frekventa kriteriet som 

uppfylls när det kommer till den impulsstyrda grenen av ADHD är enligt APA (2000) en 

oförmåga att vänta på sin tur samt att ta hänsyn till andra. Vidare finns i många fall en slags 

otålighet manifesterad i dessa individer och de tycks till synes vara oförmögna att kunna 

slappna av. Detta får till följd att de kan tala rakt ut, avbryta i konversationer samt verka 

oförstående när det kommer till att låta andra tala till punkt i en konversation. Det finns 

tendenser till att dessa individer i högre grad än jämnåriga individer är involverande i olika 

former av missöden, speciellt i yngre åldrar då impulsstyrningen får dem att försätta sig i 

situationer som inte alltid är genomtänkta. Detta i kombination med de ovanstående 

beteendena får följden att dessa individer kan bli relativt svårhanterliga. Enligt APA (2000) 

blir dessa beteenden extra påtagliga i situationer där en mental ansträngning krävs. Detta kan 

även uppmärksammas när det gäller att slutföra en uppgift i skolan eller liknande. Belägg 
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finns enligt APA (2000) för att ADHD är mer frekvent förekommande hos individer vars 

föräldrar själva har störningen. De genetiska förutsättningarna spelar även in när det kommer 

till den grad av impulsivitet, ouppmärksamhet hyperaktivitet som de drabbade individerna har. 

Det bör även tilläggas att det sociala stödet spelar en stor roll när det kommer till hur stor 

problematik som individerna med denna diagnos behöver gå igenom. Individer med ett starkt 

socialt nätverk vilket i och med detta vanligtvis resulterar i ett starkt stöd klarar sig bättre än 

individer som saknar denna form av uppbackning.  

 

ADHD i skolans värld 

 

Under de senaste åren har det i massmediala sammanhang blivit vanligare med diskussioner 

gällande ADHD och dess medföljande problematik i skolorna. Allt fler elever genomgår enligt 

Socialstyrelsen (2010) en granskning samt utredningar gällande olika diagnoser, och många 

diagnostiseras med någon typ av ADHD. Det går enligt Socialstyrelsen (2010) att se en 

markant ökning när det kommer till andelen elever som uppfyller kriterierna för någon form 

utav diagnos och i synnerhet diagnosen ADHD. Detta har kommit att medföra att det ställs 

nya, ökade samt hårdare krav på dagens lärare.  

Det kan tyckas att det bör vara en självklarhet att alla lärare skall vara väl föreberedda när 

det handlar om att undervisa elever med olika former av diagnoser. Att ett självförtroende 

samt en känsla av trygghet finns när det gäller att hantera, bemöta samt undervisa elever med 

diagnosen ADHD. Baserat på läroplanen publicerad av Skolverket (2011) bör det även kunna 

tas för givet att alla lärare tar sig an en undervisningssituation med något som kan liknas vid 

ett öppet sinne. Med detta menas att precis som Skolverket skriver i sina riktlinjer så skall 

varje elev bemötas på likartat sätt. Detta när det kommer till förutfattade meningar men även 

när det handlar om vilka förväntningar som finns på eleverna, oavsett om vetskap om en 

diagnos finns eller inte. Att detta är något som gäller till fullo har under senare år kommit att 

ifrågasättas. Eisenberg och Schneider (2007) lät föräldrar och lärare skatta den troliga 

prestationen i matematik samt läsning hos elever med diagnosen ADHD, jämfört med elever 

utan någon diagnos. Resultatet påvisade en tendens hos såväl lärare och föräldrar att bedöma 

att eleverna med ADHD diagnos skulle prestera sämre i både läsning och matematik. 

Eisenberg och Schneider fann även att detta som mest tydligast när flickor med och utan 

ADHD diagnos jämfördes.  

Anderson, Watt, Nobles och Hanley (2012) påvisade att det finns ett samband mellan 

attityder gentemot elever med ADHD och antal avverkade tjänsteår som lärare.  

Respondenterna i studien bestod av lärare med olika lång yrkeserfarenhet, lärarstudenter med 

erfarenhet av ADHD samt lärarstudenter utan erfarenhet av ADHD. Det framgick att lärare i 

takt med att de tillägnar sig allt mer erfarenhet tenderar att utveckla en större osäkerhet samt 

en negativare inställning när det kommer till att undervisa elever med ADHD. Den ökade 

erfarenheten kom att resultera i en ökad medvetenhet om den problematik elever med ADHD 

kan komma att medföra. Anderson et al. skriver vidare att allt eftersom de lärarstudenter som 

deltog i studien blev verksamma yrkesmän så fanns tendenser till att inställningen till elever 

med ADHD förändrades. I ett initialt stadie av lärarutbildningen uppvisade majoriteten av de 

medverkande positiva känslor inför undervisande av en elev som diagnostiserats med ADHD, 

vare sig de hade tidigare erfarenhet av diagnosen eller ej. Anderson et al. menar att baserat på 

deras studie går det att säga att i och med att erfarenhet inhämtades så tenderade den positiva 

inställningen att minska väsentligt. Ett samband påvisades gällande lärarnas yrkeserfarenhet 

kopplat till negativa affekter.  

Ohan, Visser, Strain och Allen (2010) fann underlag för att det hos lärare finns en tendens 

att ADHD diagnosen får fungera som något som kan komma att liknas vid en slags stämpel. 

Denna stämpel applicerar per automatik en rad personlighetsdrag samt 
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personlighetsegenskaper på de individer som har diagnostiserats med en ADHD. Detta får till 

följd att många individer med denna diagnos, blir placerade i något som kan liknas vid ett 

fack. Detta resulterar i att dessa individer ej får en rättvis chans att uppvisa de individuella 

personlighetsegenskaper de besitter. Ohan et al. 2010 lät 50% av sina respondenter, vilka 

bestod av såväl lärare med yrkeserfarenhet samt lärarstudenter, läsa vinjetter. I vinjetterna 

framkom det att individen som figurerade i dessa diagnostiserats med ADHD. Resterande 

50% av respondenterna fick läsa en vinjett där det ej fanns information huruvida någon form 

av diagnos låg till grund för den rådande problematiken. Ohan et al. (2010) fann att de 

respondenter som svarat på vinjetterna där ADHD diagnosen funnits med i fallbeskrivningen 

ansåg att det potentiella beteendeproblemet var av allvarligare karaktär än de som läst 

vinjetterna där en diagnos ej blivit nämnd.  

Vidare framkom det att respondenterna ansåg att individerna med ADHD i högre 

utsträckning skulle utgöra en större risk när det kom till att orsaka olika former av 

problematik. Ohan et al. fann dock att lärarna samt lärarstudenterna var mer benägna att söka 

extern hjälp för individer med ADHD. Det fanns hos respondenterna en positiv inställning  

samt en hög tilltro till att någon form av medicinering skulle kunna hjälpa i de fall där eleven 

hade ADHD. Detta jämfört med när vetskap om ADHD ej fanns. Ohan et al. påvisade i och 

med det presenterade resultatet att en problematik existerar. Ohan et al. menar att en tendens 

finns hos lärare att se problematiken hos elever med en ADHD diagnos allvarligare än hos 

elever utan någon form av diagnos. Resultatet i studien signalerar att det initiala intrycket av 

en elev kan komma att ha stor betydelse för hur lärarna närmar sig dessa elever i en 

undervisningssituation. ADHD kan baserat på Ohan et al. ses något som på förhand för med 

sig en rad negativa attributioner samt affekter gällande dessa elever.  

Något som framkom i Hong (2008) var att respondenterna utryckte att de inte hade 

tillräcklig kunskap gällande ADHD för att på bästa sätt kunna bemöta elever med denna 

diagnos. Hong skriver att respondenterna upplevde en avsaknad av strategier lämpade för att 

ta sig an dessa elevers karakteristiska beteenden. Detta ledde till att de kände sig obekväma 

och i vissa fall kände att de inte kunde ge dessa elever en rättvis chans att lyckas. 

Ohan, Cormier, Hepp, Visser och Strain (2008) fann att lärarnas kunskapsnivå gällande 

ADHD spelande en avgörande roll när det gäller predicerandet av eventuell problematik som 

skulle kunna komma att uppstå. Ohan et al. skriver att en ökad kunskapsnivå medförde att en 

ökad oro för problematik uppstod när det handlar om elever med en ADHD diagnos. 

Samtidigt visade studien att ett existerande samband mellan oron för problem gick att kopplas 

till graden av erfarenhet hos lärarna. En ökad kunskapsnivå innebar en större osäkerhet när det 

kommer till undervisandet av de elever som diagnostiserats. De lärare med låg erfarenhet 

tenderade att vara mer optimistiska vid undervisandet av en elev med diagnos. Författarna 

diskuterar huruvida detta kan komma som ett resultat av att de lärare med erfarenhet till 

skillnad från de med lägre grad av erfarenhet, helt enkelt blivit mer medvetna om den 

potentiella problematiken som en elev med ADHD kan medföra. Vidare fann Ohan et al. att 

de lärare med hög kunskapsnivå gällande ADHD i högre grad var positivt inställda till att söka 

extern hjälp, för att kunna få bukt med den eventuella problematik som kan uppstå vid 

undervisandet av elever med ADHD. Detta jämfört med de lärare som hade låg samt 

genomsnittlig kunskapsnivå. 

Debatten gällande huruvida individer med en ADHD diagnos bör medicineras eller ej har 

fått stort utrymme i olika massmediala sammanhang. Lee (2008) skriver om lärares och 

föräldrars skilda synsätt när det kommer till ADHD och medicinering samt den problematik 

som diagnosen ADHD kan komma att medföra. I sin studie fann författaren positiva attityder 

hos alla respondenter när det kom till att medicinera i syfte för klara av skolan på ett mer 

friktionsfritt sätt. Även West, Taylor, Houghton och Hudyma (2005) såg hos respondenterna 

en positiv attityd gällande medicinering. West et al. skriver att sammanlagt 89% av lärarna i 
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studien ansåg att medicinering i kombination med någon form av arbete inriktat mot elevens 

beteende var att rekommendera. Det går dock enligt West et al. att ifrågasätta lärare och 

föräldrars vetskap om potentiella bieffekter vilka kan komma av medicinering. Vetskapen om 

att individer som medicineras för en ADHD problematik kan komma att drabbas av ångest 

samt ångestliknande symptom, var hos respondenterna låg. Detta samtidigt som de lärare som 

deltog i studien som Lee (2008) utförde menade att medicinering i många fall resulterade i att 

individen kunde ta till sig undervisningen mer oproblematiskt.   

Lee menade att det gick att urskilja funderingar hos flertalet respondenter gällande 

problemet med överdiagnostisering. Vissa menade på att när de började sin verksamma 

yrkeskarriär som lärare så hade de aldrig hört talas om diagnoser såsom ADHD. Tillbaka i 

tiden sågs barn och i synnerhet pojkar med problem att vara still, och med 

koncentrationssvårigheter i många fall som omogna jämfört med jämnåriga kamrater.  Ett ökat 

krav på prestation och att passa in i en förutbestämd mall verkade vara en förklaring som 

många av respondenterna ansåg vara rimlig till att fler och fler elever sticker ut som 

avvikande. En diagnos föreföll också som ett relativt enkelt sätt att ursäkta och förklara ett 

beteende avvikande från det som anses vara normen. Meningarna gick dock isär hos 

respondenterna när det kom till frågan om medicinen hämmade eller främjade 

personlighetsutvecklingen hos de medicinerade individerna. I studien framgår enligt Lee att 

de medverkande respondenterna upplevde att föräldrar till barn med ADHD hade en helt 

annan uppfattning och syn på problematiken än skolan. Tydligt blev enligt Lee att lärarna som 

deltog i studien tenderade att övervägande vara positiva samt ansåg att medicinering var det 

bästa alternativet. Detta samtidigt som flertalet föräldrar presenterade en annan infallsvinkel 

gällande den rådande problematiken. Dessa hävdade att skolmiljön helt enkelt var allt för 

strukturerad samt att den främjade flickors inlärning bättre och på ett djupare plan. Lee ställer 

sig frågan om ADHD till viss del är ett fenomen som till viss del blivit socialt konstruerat och 

att det är ett problem som uppmärksammats och görs större än vad det egentligen är. Dessa 

tankar delas av Einarsdottir (2008) vars deltagande respondenter menade att en ökad 

diagnostisering samt förekomst utav fenomenet ADHD till viss del är något som vi i 

västvärlden själva konstruerat. Einarsdottir skriver att respondenterna ansåg att ökade 

akademiska krav i lägre åldrar kombinerat med längre skoldagar samt större klasser potentiellt 

var något som varit med och bidragit till detta.  

De ökade kraven har fått följden att individer med olika former av svårigheter lättare blir 

uppmärksammade. Detta då de får allt svårare att leva upp till de allt hårdare kraven som 

ställs. Tendensen hos respondenterna att se medicinering som ett effektivt sätt att lösa ett 

problem utan att lägga fokus på alternativa lösningar väcker även det en hel del funderingar.  
 

Syfte  
Studien syftar till att undersöka om lärare omedvetet tillskriver negativa egenskapsattribut till 

elever med ADHD, genom att ta ställning till två vinjetter.  

 

Avgränsning: Lärarnas åsikter gällande medicinering samt tankar kring detta ämne 

undersöktes ej i studien.  
 

Hypotes 

Resultatet kommer troligtvis indikera att de respondenter som läst vinjetten där ADHD tydligt 

nämns kommer tillskriva ”Simon” negativa egenskapsattribut i högre grad  än de respondenter 

som tagit del av vinjetten där ADHD ej nämns. Detta när det kommer till förväntad social 

förmåga, osäkerhet vid initial kontakt, förväntad prestation, resursbehov samt 

framtidsutsikter. 
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Metod  
Deltagare 

 

I syfte att nå ut till lärare på ett så smidigt sätt som möjligt kontaktades i ett initialt skede tio 

rektorer från ett antal städer. För dessa rektorer förklarades studiens syfte gällande att 

undersöka om lärare omedvetet tillskriver negativa egenskapsattribut till elever med ADHD. 

Det ställdes efter detta en förfrågan huruvida de var villiga att hjälpa till med att distribuera 

webenkäterna till aktuella lärare inom deras rektorsområden. Karaktären på urvalet som 

användes för att rekrytera respondenter var ett riktat strategiskt urval. Yrkeskategorin lärare 

valdes för att så användbar data som möjligt skulle kunna komma att samlas in. Då ett stort 

bortfall av enkätsvar uppstod gjordes försök att etablera kontakt med ytterligare rektorer. 

Kontakt initierades med samtliga rektorer i två medelstora städer, vilka var ansvariga för 

kommunala låg och mellanstadieskolor. Endast två av dessa rektorer var positivt inställda till 

att vara med och distribuera webenkäterna. Sammanlagt resulterade detta i att tolv rektorer 

valde att hjälpa till med att skicka ut emailet med länken till webenkäterna. Sex av rektorerna 

fick emailet med länk till enkät ett och sex rektorer emailet med länken till enkät två. Totalt 

erhöll 220 verksamma lärare i årskurserna ett till och med sex en webenkät till sina 

emailadresser. Endast 83 personer av de 220 lärare som fick informationsemailet med länken 

till en av webenkäterna av sina rektorer, valde att medverka i enkätundersökningen. Vid 

slutgiltig genomgång av enkäterna visade det sig att 12 stycken enkäter fick exkluderas 

pågrund av för få ifyllda svar eller för att respondenterna svarat på kontrollfrågan på ett sätt 

som indikerat att manipulationen vid läsning av den inledande vinjetten misslyckats. Slutligen 

fastslogs att 71 enkäter gick att använda till studien. Totalt svarade 38 personer på enkäten där 

ADHD nämndes. Av dessa var 35 kvinnor och tre män. Vidare svarade 30 kvinnor och tre 

män på enkäten där ADHD ej nämndes. Totalt svarade 64 kvinnor och 7 män. Lärarnas ålder, 

antal år som lärare samt erfarenhet av att undervisa elever med en diagnos redovisas i tabell 1 

i resultatdelen. 

 

Material 
 

Två till synes identiska enkäter skapades och tilldelades namnen: enkät ett samt enkät två. 

Webenkäterna var utformade med en inledande vinjett där den fiktive eleven ”Simon” 

beskrevs. Eleven i fråga har en dokumenterad problematik. Nedan följer vinjetten publicerad i 

enkät ett med markering för den differens som fanns i enkät två. 

Inför den kommande höstterminen får du vetskapen om att du skall få en ny elev till din 

klass. Denna elev är nioårige Simon. Anledningen till att Simon byter skola är att han har 

flyttat till sin pappa som bor i en annan stad än Simons mamma. När du får ta del av den 

dokumentation som finns gällande Simon framgår följande: Simon har av den förra skolan 

tilldelats ett åtgärdsprogram. Vidare har även en kartläggning gjorts. Simon uppvisar ett 

utåtagerande beteende och kan ibland vara aggressiv mot sin omgivning. Detta inkluderar 

såväl andra elever samt personal. Vidare har Simon svårigheter att koncentrera sig långa 

perioder och han blir oftast arg när han ej får sin vilja igenom. Simon har genomgått en 

utredning i ett försök att fastställa om en eventuell diagnos kan vara en bakomliggande faktor 

till hans beteende. Efter en gedigen och grundlig utredning fastslås att Simon har diagnosen 

ADHD (Attention – Deficit/Hyperactivity Disorder). ’’Enkät två: Trots en gedigen och 

grundlig utredning har en diagnos ej kunnat fastslås’’.  

Emailet där länken till enkäten fanns placerad innehöll en text med information om studien 

och dess syfte, som för lärarna presterades som en studie ämnad åt att se hur lärare tänker 

kring elever med dokumenterad problematik. ADHD exkluderades ur syftesbeskrivningen för 

lärarna för att undvika fenomenet social önskvärdhet. Vidare gjordes även detta för att se till 
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att vinjetterna i enkäten skulle kunna komma att fylla sin funktion. Deltagarna informerades 

enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. Det framfördes att deltagandet var anonymt, 

att respondenterna när som helst kunde avbryta sin medverkan samt att de hade rätt till att ta 

del av studiens slutgiltiga resultat. Vidare presenterades återigen studiens syfte i webenkätens 

inledning. Utskrivet fanns även kontaktinformation om eventuella oklarheter samt frågor 

skulle uppstå hos respondenterna. Enkät ett skickades ut till sex rektorer och enkät två till de 

andra sex rektorerna vilka sedan vidarebefordrade enkäterna till de lärare de hade i sina 

rektorsområden.  

Fem olika beroendevariabler med syfte att kontrollera om någon potentiell skillnad gick att 

se mellan de lärare som svarade på enkäten där ADHD uttryckligen förekom gentemot de som 

fick enkäten som fastslog att en diagnos ej kunnat fastställas togs fram. Variablerna var 

följande: Förväntad social förmåga, med avsikt att bedöma respondenternas tankar kring 

”Simons” sociala förmåga. Osäkerhet vid initial kontakt, med syftet att mäta känslan hos 

lärarna inför ett första möte med ”Simon”. Förväntad prestation, med syfte att mäta 

förväntningar på ”Simons” akademiska prestation. Resursbehov, med syfte att mäta i vilken 

grad respondenterna trodde att ”Simon” var i behov av extra stöd eller en resurs. 

Framtidsutsikter, med syftet att mäta respondenternas tankar kring hur ”Simon” skulle komma 

att lyckas i framtiden.  

Påståendena besvarades med hjälp av en 5 gradig skala från 1 (instämmer verkligen inte) 

till 5 (instämmer fullständigt). Följande påståenden här utskrivet med variabeltillhörighet 

fanns med i webenkäten. Förväntad social förmåga: ’’ Simon kommer att skapa oro i 

klassen’’, ’’Simon kommer få problem med att interagera med andra i klassen’’, ’’Simons 

beteende resulterar i att andra elever på skolan blir rädda för honom’’, ’’Simon kommer att bli 

betraktad som ett problembarn av övriga lärare på skolan’’, ’’Simon kommer att hamna i ett 

utanförskap på grund av sitt beteende’’. Osäkerhet vid initial kontakt: ’’Första mötet med 

Simon kommer att bli problematiskt’’, ’’Jag känner oro inför mitt första möte med Simon’’, 

’’Jag är osäker på hur jag ska agera vid mitt första möte med Simon’’, ’’Jag är osäker på om 

jag kommer nå fram till Simon vid vårt första möte’’. Förväntad prestation: ’’Det kommer bli 

svårt för Simon att nå målen i alla ämnen’’, ’’Även med särkskilt stöd kommer Simon få 

problem att klara målen’’, ’’En dålig prestation av Simon i skolan beror på hans problematik’’, 

’’Simon kommer att prestera sämre än de andra eleverna’’. Resursbehov: ‘‘ Simon kommer att 

vara i behov av en resurs för att undervisningen ska fungera’’, ’’Simon kommer att vara i 

behov av extra tillsyn på raster samt vid utomhusaktiviteter’’, ’’Det är av största vikt att 

Simon tilldelas en resurs’’, ’’Utan en tillsatt resurs blir undervisningen lidande för de andra 

eleverna’’. Framtidsutsikter: ’’Simon kommer att ha det problematiskt under hela sin 

skolgång’’, ’’Simons framtidsutsikter ser lovande ut (skalvändes)’’, ’’Simon kommer att ha 

svårigheter att få ett arbete i framtiden’’, ’’Om Simon tilldelas en resurs kommer hans 

skolsituation att fungera (skalvändes)’’. Följande frågor och uppmaningar var med för att 

samla in bakgrundsinformation. ’’Var vänlig ange kön’’, ’’var vänlig ange födelseår’’, ’’hur 

många år har du varit verksam som lärare?’’, ’’arbetar du som klasslärare?’’ samt ’’har du 

erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd?’’ En kontrollfråga skapades för att 

kontrollera huruvida respondenterna fallit för manipulationen när de läst den inledande 

vinjetten. Kontrollfrågan placerades som sista fråga i webenkäten och löd ''Simon har ADHD'' 

med svarsalternativen förmodligen samt förmodligen inte. Vid utförd Cronbach’s alpha analys 

på beroendevariablerna uppmättes följande värden. Index 1: Förväntad social förmåga, 

α=.80. Index 2: Osäkerhet: initial kontakt, α= .82. Index 3: Förväntad prestation, α=.84. 

Index 4: Resursbehov, α= .89. Index 5: Framtidsutsikter, α=.19. I index 5 uppmättes för lågt 

värde vilket resulterade i att ett beslut om att exkludera denna variabel i undersökningens 

kommande statistiska tester.  
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Procedur  
 

De potentiella deltagarna erhöll ett email med en länk till enkät ett eller enkät två. Det som 

avgjorde vilken enkät som fanns länkad i emailet var vilken av de tolv tillfrågade rektorerna 

som vidarebefordrat emailet. Lärarna ombads att klicka på en länk i emailet för att initiera ett 

deltagande i enkätundersökningen. Vid ett klickande på länken i emailet togs de vidare till ett 

nytt internetfönster där själva enkäten kunde börja fyllas i. I slutet av enkäten tackades 

respondenterna för att de deltagit i studien och de ombads trycka på knappen ''skicka in svar'' 

för att registrera och slutföra sin medverkan i enkätundersökningen. Enkäterna skapades med 

hjälp av en tjänst vid namn limesurvey. Denna webbaserade service erbjöd möjligheten att 

utforma enkäterna samt funktionen att exportera insamlad data från enkäterna till 

statistikprogrammet SPSS.  
 

Resultat 
 

I tabell 1 redovisas resultatet av en korrelationsanalys för att se huruvida kön, ålder, år som 

lärare samt erfarenhet av diagnoser inverkade när det kom till bedömningen av de indexerade 

beroendevariablerna.  

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan bakgrunds- och beroendevariabler och deskriptiv statistik 

**p < .01, (2- tailed). 
 

Tabell 2 visar t-värden, p-värde samt medelvärden och standardavvikelser för index 1-4, ålder, 

år som lärare samt erfarenhet av diagnoser baserat på enkättillhörighet. Ett t-test för 

oberoende mätningar utfördes. Detta för att se om det fanns skillnader mellan 

respondentgrupperna gällande ålder, antal år som lärare samt erfarenhet av diagnoser. T-testet 

syftade även till att undersöka om det existerade en signifikant skillnad i respondenternas syn 

på ”Simon” baserat på vilken enkät de fyllt i. Vid utförda tester påvisades icke signifikanta 

skillnader mellan de båda grupperna av respondenter. 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 M SD 

1. Kön -       - - 
2. Ålder .01 -      47.95 10.00 
3. År som lärare  .00     .71** -     17.46 11.37 
4. Erfarenhet av  

    diagnoser 

 -.58 .19 .23 -    4.12 0.90 

5. Förväntad social 

    förmåga 

.05 .21 .02 .07 -   1.89 0.71 

6. Osäkerhet initial  

    kontakt 

-.12 .11 .13 .07 .41** -  2.68 0.75 

7. Förväntad  

    prestation 

-.03 .07 -.01 -.10 .35** .47** - 2.15 0.88 

8. Resursbehov -.01 .07 .01 -.20 .43** .48** .60** 3.07 1.11 
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Tabell 2 

Deskriptiv information och medelvärdesprövning baserat på indextillhörighet, ålder, år som 

lärare samt erfarenhet av diagnoser  

 

Diskussion 

 
Undersökningen genomfördes i syfte att undersöka om lärare omedvetet tillskriver negativa 

egenskapsattribut till elever med ADHD, genom att ta ställning till två vinjetter. Det gick inte 

att se något statistiskt samband mellan kön, ålder, erfarenhet av diagnoser samt antal år som 

lärare när det kom till bedömandet av eleven ”Simon”. Detta skiljer sig från det som Ohan, 

Cormier, Hepp, Visser och Strain (2008) rapporterande. De fann att respondenterna uppvisade 

en större orolighet inför undervisandet av elever med ADHD ju fler år de arbetat och desto 

mer erfarenhet de införskaffat sig. Med detta i åtanke skulle detta kunna indikera att vi i 

Sverige har en lärarutbildning med bra bredd vilken lyckas med att ge lärarstudenterna bra 

värderingar samt verktyg för att hantera alla olika typer av elever på ett professionellt sätt. Får 

lärare ej ta del av information och fortbildas när det kommer till elever med olika former av 

diagnosproblematik kommer den osäkerhet som beskrivs i studien av Hong (2008) att finnas 

kvar. Det känns som att den rådande diskursen i vårt samhälle gällande  ADHD är att denna 

diagnos per automatik medför någon problematik samt att ADHD medför ett beteende som 

ses som avvikande från den gällande normen. De lärare som deltagit i denna studie fyller en 

viktig roll i att sprida kunskap om att ADHD inte per automatik medför att det blir 

problematiskt, och att de problem som kan förekomma är hanterbara. Baserat på resultaten i 

denna studie går det att fastslå att de medverkande lärarna ser på elever med en diagnos på 

samma sätt som på en elev utan. Det som Socialstyrelsen (2010) skriver gällande ett stigande 

antal elever med ADHD indikerar att skolan behöver bli bättre på att hjälpa dessa individer 

med strategier för att hantera sina svårigheter. Detta skulle på sikt vara en vinst för skolan och 

speciellt för de individer vilka har någon form av diagnos. Med en ökad medvetenhet hos alla 

parter, bör den faktiska problematik som ADHD kan medföra i skolans värld på sikt minska . 

De t-test som utfördes genererade icke signifikanta resultat. Det gick ej att utläsa att någon 

statistisk signifikant skillnad på beroendevariablerna förväntad social förmåga, osäkerhet vid 

initial kontakt, förväntad prestation samt resursbehov förekom mellan de två grupper av 

respondenter som deltagit i denna studie. Vidare fanns ingen signifikant skillnad gällande 

ålder, erfarenhet av diagnoser samt år som lärare mellan de två respondentgrupperna. Det 

förväntade resultatet var att de respondenter som läst vinjetten där ADHD tydligt nämndes 

omedvetet skulle tillskriva eleven ''Simon'' negativa egenskapsattribut och se denne elev på ett 

Index Enkättyp n t p m SD 

Förväntad social förmåga ADHD 38   1.90 0.71 

 Ej ADHD 33 0.08 .93 1.88 0.73 

Osäkerhet: initial kontakt ADHD 37   2.74 0.70 

 Ej ADHD 33 0.70 .48 2.61 0.81 

Förväntad prestation ADHD 35   2.08 0.92 

 Ej ADHD 33 -0.64 .52 2.22 0.94 

Resursbehov ADHD 35   3.17 1.16 

 Ej ADHD 32 0.77 .44 2.96 1.06 

Ålder ADHD 38   46.30 9.75 

 EJ ADHD 32 -1.43 .15 49.81 10.12 

År som lärare ADHD 35   15.58 11.38 

 Ej ADHD 33 -1.41 .16 19.45 11.18 

Erfarenhet av diagnoser ADHD 38   4.05 1.01 

 Ej ADHD 33 -0.73 .43 4.21 0.78 
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betydligt mer problematiskt sätt än de som tagit del av vinjetten där ADHD inte nämndes. 

Detta skulle motsvarat de resultat som Ohan, Visser, Strain och Allen (2010) fann. Deras 

respondenter hade en tendens att tänka i negativa banor gällande elever med ADHD-diagnoser 

vilket per automatik gav dessa elever ett sämre utgångsläge jämfört med elever utan en 

ADHD-diagnos. Resultatet är även intressant då Anderson, Watt, Nobles och Hanley (2012) 

fann ett samband mellan antal år som lärare och attityden gentemot elever med en ADHD- 

diagnos. Längre erfarenhet ledde till att deras respondenter hade tendenser till att bli mer 

osäkra samt få en mer negativ inställning till dessa elever. Något som är tänkbart är att de 

lärare som deltagit i deras studie varit med om elever som orsakat stor problematik samtidigt 

som de haft en ADHD-diagnos. Detta samtidigt som respondenterna i denna studie trots 

relativt lång erfarenhet både som lärare samt arbete med elever med ADHD kanske inte stött 

på samma grad av problematik. Detta har i sin tur medfört att de inte är lika färgade av en 

eventuell diagnosproblematik. 

En brist som bör påpekas är vid distribueringen av enkäterna. Det önskvärda hade varit att 

häften av lärarna på varje skola fått läsa enkät ett och hälften fått läsa enkät två. Detta istället 

för att sex skolor fick enkät ett och sex skolor fick enkät två. Då alla skolorna som ingick var 

kommunala grundskolor med likvärdigt elevunderlag samtidigt som lika stort antal lärare 

erhöll enkät ett och två till sin email bör detta inte påverka utgången av studien. Det bör dock 

noteras att ett annat distribueringssätt av enkäterna är önskvärt om studien i framtiden skall 

replikeras.  

Resultatet i denna studie bör ses som något som de deltagande kommunerna kan vara stolta 

över. Slutsatsen som kan dras baserat på denna studie är att de deltagande lärarna ej 

omedvetet tillskriver negativa egenskapattribut till elever med en ADHD- diagnos. Detta tyder 

på att de lärare som faktiskt tog sig tid att deltaga i enkätstudien besitter hög kompetens och 

att tar sig an situationer samt nya elever med öppenhet samt objektivitet.  Något som dock kan 

ha spelat in är att denna studie är utförd i Sverige och att andra studier på samma ämne utförts 

i länder där eventuellt en annan syn på ADHD samt diagnoser i allmänhet existerar. Då endast 

ett fåtal av alla lärare som erhöll en enkät valde att svara skulle detta kunna spegla studiens 

resultat. Det ter sig ej otänkbart att de lärare som faktiskt tog sig tid att svara på enkäten är 

lärare som ligger i framkant inom läraryrket. Detta då enkäten skickades ut under en 

tidsperiod då lärarna arbetar som allra mest med omdömen samt annan dokumentation. I och 

med detta är det troligt att ett mer representativt resultat potentiellt skulle kunna uppnås om 

studien replikeras med fler antal respondenter under en tidsperiod som för lärarna ej är lika 

intensiv när det kommer till arbete med dokumentation. 
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