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Förord 

En vårdag på badhuset i vår mellansvenska stad kommer en liten flicka springande fram till 

mig. Hon berättar att hon skulle vilja komma hem till mig och fika. Hennes mamma möter oss 

lugnt och förklarar, för flickan, att det nog inte går. Jag tittar efter dem när de går korridoren 

bort. Vilken liten glädjespridare, tänker jag och konstaterar att henne skulle jag verkligen vilja 

bjuda på fika. Men staden är stor så vi kommer sannolikt inte ses mera. 

       Tre år senare ska jag ta emot en årskurs ett. Det är tjugo elever i klassen och en tid innan 

skolstart träffar jag den lilla flickan igen. Vi ska arbeta tillsammans i klass 1A. Så fantastiskt! 

Våra vägar korsas igen. När vi arbetat tillsammans en tid, berättar flickan att hon skulle vilja 

komma hem till mig och äta middag. Jag vill verkligen få en pratstund med henne. Jag vill 

inte missa chansen en gång till. Funderar lite hur rättvist det är mot de andra barnen och sedan 

bjuder jag hem henne och hennes familj. Jag som inte är särskilt duktig på att göra bjudningar 

fick kraft av den lilla tjejen att lyckas med något jag tycker är svårt.  

     Hon har det som kallas ”grit”, en drivkraft, godhet, glädje och värme. Hon har också 

ADHD. Här började mitt intresse för ADHD och autism. Efter den här ettan har jag mött 

många barn och inspirerats till att lära mera om ADHD och autism, vilket jag har fått 

möjlighet att göra genom specialpedagogutbildningen. Stort tack till alla Er elever som 

inspirerat till utbildningen och den här uppsatsen. Stort tack till alla informanter som tagit av 

sin tid och gjort det här arbetet möjligt. 

     I mitt kommande yrke som specialpedagog hoppas och tror jag att jag kommer få möta 

flera barn med ADHD och autism. Jag önskar att få samarbeta med olika yrkeskategorier och 

få vara en pusselbit i pusslet att göra det bra för elever. Jag vill tacka Umeå universitet som 

gett de kunskapspusselbitar som jag många gånger upplevt att jag tidigare saknat. Jag vill 

tacka Anneli Nilsen som alltid med sin positiva professionalism drivit undervisningen om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Åsa Löfqvist som tålmodigt undervisat om 

vetenskapligt skrivande och Anders Holmgren som med tydlighet och mycket uppmuntran 

gett handledning i uppsatsarbetet.  

     Tack vare Er allas värme och hjälp har jag klarat mina studier. Nu hoppas jag innerligt att 

kunna ge tillbaka, till de elever jag kommer att möta i min nya roll som specialpedagog, på 

samma sätt som jag fått av Er.    

 

Anette Olausson 

 



 

 

 

 

 

Abstrakt 

Det är ett precisionsarbete att välja undervisningsmetoder och förhållningssätt som passar alla 

elever också elever med diagnoserna ADHD och autism. Syftet med den här studien är att 

undersöka vad föräldrar och pedagoger upplever som framgångsfaktorer i skolsituation, vad 

föräldrar och pedagoger upplever som svårigheter i skolsituation och vilka arbetssätt och 

förhållningssätt som kan underlätta skolsituationen för elever med diagnoserna. För att 

undersöka frågeställningarna intervjuades sju föräldrar och två lärare. En slutsats som dras är 

att kunskap om exekutiva funktioner och central koherens är viktiga framgångsfaktorer för att 

möta elever med diagnoserna.  Studien beskriver vikten av explicit undervisning och 

förhållningssätt för att tillgodose elever med annan central koherens och exekutiva funktioner 

samt att anpassningar görs utifrån kunskap om dessa.  En viktig slutsats är att diagnoserna inte 

sammanblandas med generella inlärningssvårigheter. Resultatet tyder på att en avskärmning 

kan vara att föredra framför en lättare uppgift. Gott bemötande, extra anpassningar och 

bildstöd i undervisningen framkommer också som viktigt för elever med diagnoserna. 

Studiens slutsatser kan bli viktiga för att undanröja hinder i lärmiljön för elever med 

diagnoserna och därigenom viktiga för det specialpedagogiska arbetet. 

 

Nyckelord: salutogent perspektiv, central koherens, exekutiva funktioner, specialpedagogik 
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1. Inledning 

Vi skolpersonal möter i det dagliga arbetet elever som fått diagnoserna ADHD och autism. Vi 

möter också elever som inte diagnostiserats, men har liknande behov. Lärare behöver möta 

elevernas behov och ge dem en god kunskapsutveckling.  Ett specialpedagogiskt stöd för att 

undanröja hinder i lärmiljön (SFS 2007:638) är viktigt för elever med diagnoserna. 

 

Studien handlar om elever i åldrarna 7-16 år som går i grundskolan. Diskussioner pågår i 

skolors personalrum, om elever med diagnoserna känner sig delaktiga i sina klasser.  

Inkludering är enligt Nilholm (2014) sparsamt omnämnt i skolans styrdokument. Det kan vara 

en av orsakerna till att osäkerhet finns kring vad som gäller för begreppet. Skolverket (2016) 

skriver att specialpedagogik ska vara främjande och stärka inkluderingsprocesserna. 

 

Frågeställningar handlar också om anpassningar, bemötande och stress. Ofta görs 

anpassningar utifrån allmänna kognitiva svårigheter och uppgiften förenklas. Ibland hjälper 

inte dessa anpassningar eleven. ADHD och autism innebär enligt Sjölund, Jahn, Lindgren och 

Reuterswärd (2017) annan central koherens och exekutiva funktioner. Berättelser i skolors 

personalrum vittnar om okunskap om detta. Det gör att osäkerhet råder om hur anpassningar 

ska göras. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska extra anpassningar göras då eleverna riskerar 

att inte nå kunskapskraven eller om eleverna visar andra behov i sin skolsituation.  

Anpassningar är enligt Balldin och Hedevåg (2013) stressreducerande för elever.  För att 

anpassningen ska bli stressreducerande krävs kunskap om det som behöver anpassas vid 

ADHD och autism. Ett inkännande bemötande är helt avgörande enligt Balldin och Hedevåg 

(2013) och vittnar om förhållningssättets betydelse för arbetet. Ett positivt synsätt underlättar 

vardagen. Frustration att nå fram till elever kan leda till diskussioner om vilken skolplacering 

eleven bör ha. Skollagen (SFS 2010:800) ger tydlig styrning för skolplacering.  

 

Det är helt uppenbart att det finns oklarhet om förhållningssätt vid diagnoserna.  

Specialpedagoger ska skapa förståelse och vara en professionell samtalspartner och undanröja 

hinder i lärmiljön (SFS 2007:638). Det kräver stor kunskap om diagnoserna i samband med 

skolsituation. Det är alldeles nödvändigt att lärare och specialpedagoger får kunskap om 

förhållningssätt, undervisningsmetoder, anpassningar och skolplacering i samband med 

ADHD och autism.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, med hjälp av pedagogers och föräldrars erfarenheter, söka ny 

kunskap om skolsituationen för elever med ADHD och autism  

Vad upplever föräldrar respektive pedagoger som framgångsfaktorer i skolsituationen? 

Vad upplever föräldrar respektive pedagoger som svårigheter i skolsituationen? 

Vilka arbetssätt och förhållningssätt kan underlätta skolsituationen för elever med ADHD och 

autism? 

1.2  Inledande definitioner och förklaringar av begrepp 

Nyanser och skillnader finns i förståelsen av ord och begrepp. Det går att finna då olika 

litteratur används samt när människor talar med varandra. I det här avsnittet förklaras de 

tolkningar som valts att användas för ord och begrepp i den här uppsatsen. Först beskrivs 

ämnesspecifika ord som hör samman med diagnoserna. När de ämnesspecifika orden 

beskrivits sker en beskrivning av diagnoserna.  ADHD och autism har flera likheter. Först 

följer därför en gemensam beskrivning av diagnoserna och sedan en separat beskrivning för 

respektive diagnos. I slutet av uppsatsen finns en ordlista med fler ämnesspecifika ord som 

kan förekomma i den här uppsatsen. I ordlistan finns också ord från styrdokument som kan 

kopplas till arbetet för elever med ADHD och autism.  

 

1.2.1  Centrala begrepp 

Mina fyra första definitioner utgår från Sjölund et al. (2017) och den femte definitionen har 

tillkommit under arbetet, med den här uppsatsen, och är således min egen. 

 

Central koherens: När vi ser en skog ser vi också hundra träd. Att bearbeta detaljerad 

information och sätta ihop den till en helhet kallas för Central koherens. Personer med stark 

central koherens har lätt att få överblick, se samband och generalisera. Personer med låg 

central koherens ser detaljer före helheten. De ser varje träd och inte en skog. Det tar mycket 

kraft och det blir svårt att få överblick, se samband och generalisera. 

Perception: Central koherens hänger nära samman med perception. Perception är vår förmåga 

att ta emot och bearbeta sinnesintryck. Ljud, ljus, lukt och känsel med flera tas emot och 

sammanfogas av hjärnan. Vanligt vid autism är annan perception och personer med autism 

kan ha svårt att använda flera sinnen samtidigt 
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Theory of mind: En central förmåga för mellanmänsklig kommunikation är inlevelseförmåga, 

det vill säga att kunna sätta sig in i eller föreställa sig vad andra människor känner, önskar, 

tycker och vill. 

 

Exekutiva funktioner: Är förmågor som styrs från hjärnans pannlob och som hjälper oss att 

samordna information och fungera målinriktat exempelvis generalisera, påbörja samt avsluta 

arbeten, tidsuppfattning och arbetsminne med flera.  Exekutiva funktioner beskrivs vidare, i 

den här uppsatsen, under rubriken ”2.2.2.1 Exekutiva funktioner och centra koherens vid 

ADHD och autism”. 

 

Skolsituation: I uppsatsens forskningsfrågor nämns begreppet skolsituation. Begreppet 

innebär i den här uppsatsen det som tillhör skolans kontext det vill säga interaktion, 

bemötande, undervisning och kamratrelationer. 

 

1.2.2 Beskrivning av diagnoserna 

ADHD och Autism: Personer med ADHD och autism kan fungera helt olika. Även om 

diagnoserna kan låsa upp en första dörr till insikt, så räcker det inte för att veta vad eller hur vi 

ska anpassa undervisningen (Sjölund et al., 2017).  Personer med ADHD och autism kan ha 

stor förmåga att fokusera på saker de är intresserade av. De kan ha ett fantastiskt driv likt det 

som i engelskan kallas ”grit”, det vill säga en stor styrka som för arbetet och livet framåt. Det 

är då främst när arbetet intresserar personen men om arbetet upplevs ointressant kan ett 

massivt motstånd uppstå (Sjölund et al., 2017) Funktionsnedsättningen kan många gånger 

vara en källa till personens styrkor. Kutcher (2016) berättar att personer med stor kunskap om 

tekniska detaljer kan ha en autismspektrumstörning att tacka för sina talanger. ADHD och 

autism innebär att hjärnan fungerar lite annorlunda jämfört med de flesta andra personer 

(Sjölund et al., 2017). Personer med ADHD och autism har ofta svårigheter med exekutiva 

funktioner. Både diagnosen ADHD och autism kännetecknas av brist i exekutiva funktioner, 

även om svårigheter med dessa framträder tydligare vid ADHD. Arbetsminnet hänger 

samman med förmågan att kontrollera uppmärksamhet och koncentration. Det kan ofta bli 

svårt för personer med ADHD och autism att hålla koncentrationen, då arbetsminnet kan vara 

lågt som en följd av funktionsnedsättning inom exekutiva funktioner. ADHD och autism är 

enligt Kutscher (2016) så kallade överlappande diagnoser. Det betyder att båda diagnoserna 

kan förekomma hos en och samma person samtidigt. En person med ADHD kan också ha 

svårigheter med central koherens, även om dessa svårigheter är mer uttalade vid autism.  
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ADHD: Personer med ADHD kan ha svårigheter med exekutiva funktioner. Exekutiva 

funktioner är planeringsförmåga, reglera och organisera sina handlingar. Svårigheter kan 

också vara att förutse, lära av misstag, arbetsminne, framtidsminne, organisations och 

planeringsförmåga samt impulskontroll. Impulskontroll kan skapa svårigheter för alla andra 

exekutiva funktioner. Det blir svårt att planera om man styrs av en okontrollerad ilskeimpuls 

(Kutscher, 2016). 

 

Sjölund et al. (2017) uppger att tidsuppfattning kan vara svårt för elever med ADHD samt att 

bryta aktiviteter, eftersom en del av uppmärksamheten då måste riktas mot tiden. Det kan vara 

svårt att rikta uppmärksamhet mot två saker samtidigt. Svårigheter att lyssna på andra samt 

svårigheter med explosiva och impulsiva reaktioner kan förekomma (Kutscher, 2016). 

Svårigheter runt central koherens kan finnas också vid ADHD fast i mindre utsträckning än 

vid autism. Detta beror på att det är relativt vanligt med drag av autism hos personer med 

ADHD (Kutscher, 2016). 

 

Autism: Personer med autism beskriver svårigheter med att sålla bort ljud och ljus med 

trötthet som följd.  Autism kan medföra att vissa saker uppfattas mycket obehagligt till 

exempel höga ljud, ljus, beröring och dofter. Detta kan ha samband med låg central koherens. 

Sjölund et al. (2017) beskriver psykologisk forskning som utgår från ett grundantagande att 

annorlunda hjärnfunktion hos personer med autism ger låg central koherens. Personer med 

autism uppfattar därför det som sker långsammare och får svårt att se helheter medan de har 

en mycket stark förmåga att uppfatta detaljer. Personer med låg central koherens kan också få 

svårt att uppfatta de många nyanserna i socialt samspel till exempel läsa ansiktsuttryck.  Detta 

kan ge nedsatt förmåga till ”theory of mind" och en konsekvens blir svårigheter att förutse 

vad personer kommer att göra som en följd av en händelse. Enligt Deris och Di Carlo (2013) 

är karaktäristiska nedsättningar vid autism, hos yngre barn, interaktion och kommunikation. 

Barnen kan också ha svårigheter med föreställningslekar och symbollekar. Det här kan 

märkas i klassrummet genom att barnet får svårigheter att ta emot information och omsätta 

den. Barn med autism trivs ofta med vuxna. Personer med diagnosen autism är mycket olika 

och en diagnos är bara en vägvisare. Vid autism kan det vara svårt att använda flera sinnen 

samtidigt. Svårighet att samordna olika sinnen till en helhet kan göra att ögonkontakt undviks. 
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Det blir svårt att lyssna och titta samtidigt. Personer med autism kan ha behov av att reglera 

sin stressnivå genom något kroppsligt uttryck till exempel att vifta med armarna (Deris & Di 

Carlo, 2013). 
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2. Bakgrund 

I uppsatsens bakgrundsdel presenteras först styrdokument som är viktiga för arbetet 

tillsammans med elever som fått diagnoserna ADHD och autism.  Därefter presenteras 

tidigare forskning och litteraturgenomgång. Styrdokument, tidigare forskning och 

litteraturgenomgång delas in i tre områden ”bemötande, känslor och situationer”, 

”undervisningsmetoder och förhållningssätt” och ”organisation”. Det är inte möjligt att göra 

en exakt uppdelning under varje rubrik eftersom skolsituationen är en kontext där alla delar 

samverkar. Uppdelningen och de valda styrdokumenten bedöms viktiga eftersom ADHD och 

autism kan innebära annan central koherens, exekutiva funktioner och en ökad stressnivå både 

som självupplevd stress på grund av något högre halt av stresshormoner hos elever med 

ADHD och situationsbunden stress som kan orsakas av omgivningens oförståelse, bemötande 

och undervisningsstruktur. Styrdokument och forskning som valts handlar om områden som 

utgår ifrån att skapa trygghet, struktur och sammanhang, därför blir de viktiga för elever med 

ADHD och autism.  

2.1 Styrdokument 

Först i avsnittet ”styrdokument” presenteras delar av skolans styrdokument som kan vara 

viktiga för elever med ADHD och autism avseende ”bemötande, känslor och situationer” 

därefter presenteras delar av styrdokument som kan vara viktiga för skolans 

”undervisningsmetoder och förhållningssätt” och slutligen delar av styrdokument som kan 

vara viktiga för skolans ”organisation”.  

2.1.1  Bemötande, känslor och situationer 

Det finns olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan 

ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. 

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Skolverket, 2011). 
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2.1.2 Undervisningsmetoder och förhållningssätt 

Elever som till följd av funktionsnedsättningar har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav 

som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling(SFS 

2010:800). 

 

Enligt (SFS 2007:638) ska specialpedagogen visa fördjupad förståelse inom specialpedagogik 

och vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor. Specialpedagogen ska också 

undanröja hinder i lärmiljön.   

Specialpedagogisk verksamhet ska ha en främjande, förebyggande och stödjande roll. Oavsett 

vilka orsakerna är ska den stärka inkluderingsprocesserna och reducera 

exkluderingsprocesserna. Det handlar om allas rätt att ingå i en gemenskap och känna full 

delaktighet. I lagtexten slås fast att det ska finnas en strävan att uppväga skillnader 

(Skolverket, 2016). 

 

 2.1.3 Organisation  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. En likvärdig utbildning innebär inte att 

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

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Strävan ska vara att skapa de 

bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2011). 

 

Två nivåer av stöd finns i skolans styrdokument. Det är extra anpassningar och särskilt stöd.  I 

första hand ges stödinsatser inom ramen för extra anpassningar, om dessa inte hjälper beslutar 

rektor om särskilt stöd (Skolverket, 2014). Exempel på extra anpassningar kan vara mindre 

insatser till exempel placering i klassrummet eller tekniska hjälpmedel. Särskilt stöd kan vara 

anpassad studiegång eller enskild undervisning. Sjölund et al. (2017) beskriver att det är 

viktigt att följa skollagen vid upprättandet av åtgärdsprogram. Föräldrarnas insatser ska inte 

skrivas in i åtgärdsprogrammet.  
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Enligt skollagen (SFS 2010:800) är särskola en skolform för elever med utvecklingsstörning. 

Elever med ADHD och autism ska således inte undervisas i särskolan. 

2.2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Till avsnittet ”tidigare forskning och litteraturgenomgång” har åtta vetenskapliga artiklar 

använts, det vill säga samtliga fackgranskade, två doktorsavhandlingar och fyra faktaböcker.  

Av referenslistan framgår vad som är vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur.   

Avsnittet ”Tidigare forskning och litteraturgenomgång” är indelat i tre teman, på samma sätt 

som avsnittet ”styrdokument”, det vill säga ” bemötande, känslor och situationer”, 

”undervisningsmetoder och förhållningssätt” och slutligen ”organisation”.  

2.2.1 Bemötande, känslor och situationer 

Bemötande känslor och situationer delas in i fyra underrubriker, först kommer rubriken 

”bemötande”. Det bemötande som beskrivs kan underlätta för elever med båda diagnoserna 

och här görs ingen uppdelning av ADHD och autism. Båda diagnoserna har enligt Sjölund et 

al. (2017)  samband med låg förmåga för exekutiva funktioner. Detta främst vid ADHD men 

även vid autism. Låg central koherens kopplas främst till autism, men enligt Kutscher (2016) 

och Sjölund et al. (2017) kan elever med ADHD ha drag av autism. Detta gör att det som 

beskrivs runt diagnoserna var för sig kan vara intressant för båda diagnoserna. Rubriken 

”stress” handlar mestadels om ADHD. I början av stycket beskrivs ADHD, sedan det som är 

generellt för båda diagnoserna och slutligen det som handlar om autism och stress. Under 

rubriken ”stigmatisering” beskrivs mestadels ADHD och under rubriken ”samtalsmetoder och 

tankesätt” beskrivs samtalsmetoder och tankesätt som kan stödja vid båda diagnoserna.  

2.2.1.1 Bemötande 

Bemötandets betydelse kan inte nog betonas (Balldin & Hedevåg, 2013).  Ett inkännande 

bemötande är en framgångsfaktor. Det visar på förståelse för svårigheter, vilket är 

stressreducerande. Ett sådant bemötande fokuserar på elevernas ansträngningar vilket gör att 

självkänslan ökar.  Både hemsituationen och situationen i skolan påverkar eleven. Det blir en 

helhet, enligt författarna. Balldin och Hedevåg (2013)  beskriver vidare vikten av att i 

möjligaste mån använda positiv förstärkning och positiva strategier som visar vad eleven får 

göra och inte använda för många negationer utan se relation som ett konto där positiv 

kommunikation är ett plus. Ett liknande tankesätt beskrivs av Kutscher (2016) det vill säga ett 

relationskonto där den vuxna bör arbeta för ett överskott. En negativ sak bör vägas upp med 
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en positiv, så att jämvikt alltid finns på kontot. Werne (2013) beskriver på liknande sätt vikten 

av lärares bemötande av elever samt personligt och pedagogiskt stöd för eleven. Tillsägning 

eller försvagning som Kutscher (2016) kallar det ska göras kort och utan inblandning av ilska. 

Tillsägningar syftar, enligt författaren, till att hjälpa barnet att fatta rätt beslut i framtiden. 

Balldin och Hedevåg (2013) beskriver likt Kutscher (2016)  att det är viktigt att behålla lugnet 

och vara en desarmerande kraft. Det visar på förståelse och är stressreducerande. 

 

Obalans mellan vad som tar och ger energi kan vara en orsak till starka reaktioner och alla 

delar i ett system påverkar och påverkas av varandra.  Balldin och Hedevåg (2013) beskriver 

även i detta sammanhang vikten av att använda positiv förstärkning vilket också starkt 

betonas av Kutscher (2016) och Blotnicky- Gallant, Martin, Mcgonnell och Corkum (2015). 

Kutscher (2016) menar att det är viktigt att den vuxne inte ser barnets beteendeproblem som 

ett personligt misslyckande. Till skillnad från fysiska funktionsnedsättningar så riktas 

problembeteenden som härstammar från neuropsykiatriska funktionsnedsättningar direkt mot 

vårdnadshavare.  Det kan också riktas mot pedagoger.  Pedagoger och föräldrar bör lära sig 

allt om barnets problemområde. Kunskapen ger trygghet i vuxenrollen och minskar risken för 

att den vuxne tar situationen personligt. Det är viktigt att komma ihåg att barnet blir lika 

stressat, av sitt beteende, som omgivningen. Om den vuxne tar barnets reaktion personligt 

ökar stressen hos barnet, enligt författaren. Det är viktigt att läraren har en realistisk förståelse 

för vad som går att påverka och inte, samt har förståelse för vad som kan höra samman med 

diagnosen (Kutscher, 2016) 

Werne (2013) uttrycker likt Balldin och Hedevåg (2013), Kutscher(2016) samt Sjölund et al. 

(2017) att människor behöver känna sig lyssnade på.  Det är viktigt att skolan tar tillvara 

föräldrars erfarenheter och skapar ett gott samarbete. Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit 

(2013)  menar att det finns ett samband mellan det sätt föräldrar pratar om skolan och elevens 

upplevelse av skolsituationen. Det är därför enligt Nordahl et al. (2013) mycket viktigt att 

skapa ett förtroendefullt förhållande mellan hem och skola.  

Guldberg, Parsons, Macleod, Jones, Prunty och Balfe (2011) menar att träningen bör utgå 

både från diagnosens natur och det som elever och föräldrar efterfrågar och ska utvärderas 

utifrån de resultat den gett.  Flera kompetenser ska samverka runt träning och intervention för 

elever med autism. Personer som har diagnosen ska bli aktivt tillfrågade om vad de behöver i 

sin undervisning och hur det bäst kan tillgodoses (Guldberg et al., 2011). Författarna menar 

vidare att vad som är mest lämpligt för elever i utbildningssituation beror på elevers behov 
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och personlighet, föräldrars preferenser, personalens kunskap och de mål som ska uppnås. 

Barn med autism behöver generellt support med spontan kommunikation och språk, 

gemensam uppmärksamhet, social förståelse, kamratrelationer och lek. Även Sjölund et al. 

(2017) menar att elever med diagnoserna bör ges möjlighet att träna kamratrelationer eftersom 

elever med ADHD och autism kan ha svårigheter med ”theory of mind”. 

 

2.2.1.2 Stress 

Ahlström och Wentz (2014) beskriver att höga halter av hormonet kortisol, hos personer med 

ADHD, resulterar i självuppfattad stress. Höga hormonhalter och impulsivitet visar ett 

samband. Sambandet mellan självuppfattad stress och stressfaktorer från omgivningen 

förklarar många av de svårigheter som personer med ADHD upplever i sitt vardagsliv. 

Stressen leder ofta till sömnproblem. Det är vanligt att den dåliga nattsömnen ger ett 

sömnbehov på dagen.    

Balldin och Hedevåg (2013) skriver om utvecklingsinsatser i förhållande till stress. Det kan 

handla om ämneskunskaper men också om funktioner, t.ex. att kunna bibehålla fokus och 

lugn. Ahlström och Wentz (2014) betonar vikten av att träna vardagskunskaper. Det kan vara 

värt att avstå ett ämne till förmån för vardagskuskaper, enligt författarna. Författarna 

beskriver att svårigheter som uppstår till följd av diagnosen kan skapa ledsenhet hos eleven. 

Enligt Balldin och Hedevåg (2013), behöver skolpersonal finna balans mellan anpassningar 

och utvecklingsinsatser. Obalans mellan vad som tar och ger energi kan orsaka starka 

reaktioner. Anpassningar reducerar stress och det är först när akut stress reducerats som vi vet 

något om elevens utvecklingspotential. Författarna menar att ett pedagogiskt perspektiv på 

ADHD och liknande diagnoser bör beakta stress. Balldin och Hedevåg (2013) beskriver att 

planer för samverkan, mellan olika aktörer reducerar stress. Kutscher (2016) menar i 

sammanhanget att det är viktigt att låta eleverna arbeta med det de känner sig bra på. Det 

skapar glädje och underlättar gemenskapen. Arbete för att minska negativ stress bör ske på 

gruppnivå men även på individnivå genom att hjälpa eleven att hitta strategier för att reducera 

stress. Kartläggningar av vad som tar och ger energi i vardagen kan hjälpa elever med 

stressreducering. Kartläggningarna görs inom tre områden, platser, aktiviteter och personer. 

Dessa kartläggningar ger kunskap (Balldin & Hedevåg, 2013). Kartläggning och olika typer 

av planer leder till ökad förståelse och anpassade verktyg kan erbjudas. Bemötandet blir då 

också funktionellt och ändamålsenligt. Förklaringsfasen bör ta tid och arbetet bör inte gå för 

fort från problem till handling. Risk finns då för att insatser sätts in utifrån felaktiga 
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förklaringsmodeller. Då kan felaktiga anpassningar göras. Deris och Di Carlo (2013)  

beskriver att stressreducering också har en viktig roll vid autism. Balldin och Hedevåg (2013) 

beskriver att när eleverna upplever sammanhang minskar stress och skoldagen påverkas 

positivt, vilket har samstämmighet med Werne (2013) som skriver om fokusering på 

tillgångar och möjligheter samt Sjölund et al. (2017) som beskriver hanterbarhet och 

begriplighet, det vill säga att det som händer går att förstå och är värt att investera energi i. 

 

2.2.1.3 Stigmatisering 

Velasques (2012) lyfter fram att för pojkar med ADHD beskriver skolpersonalen 

motståndsstrategier kopplade till diagnosen trots att liknande motståndsstrategier uppvisas hos 

andra grupper som inte har koppling till ADHD. Icke impulsiva handlingar beskrivs som 

impulsiva, enligt avhandlingen. Författaren kommer fram till att det egentligen handlar om 

sociala maktförhållanden som konstrueras i vardagens skolpraktik och på liknande sätt 

beskriver Singh (2011)  att elever med ADHD i Storbritannien utsätts för stigmatiseringar av 

klasskamrater. Det handlar ofta om förmågan till självkontroll, som blir orsak till 

stigmatiseringen och barn med ADHD har ofta färre kamrater som stödjer dem under raster. 

Symes och Humphrey (2012) uttrycker samstämmighet med Velasques (2012) och Singh 

(2011)  om att elever med autism också har få kamratrelationer men Symes och Humphrey 

(2013)  uttrycker också att elever med autism har en något närmare relation till läraren jämfört 

med kontrollgruppen, vilket inte Singh(2011) eller Velasques (2012) har uppmärksammat för 

elever med ADHD. Symes och Humphrey (2012) beskriver att elevresurser bör ha utbildning 

så att arbetet utförs på ett sätt som inte tar över interaktion från eleven utan endast underlättar 

den och bygger broar till ett, för eleven, eget sätt att hantera interaktion 

 

Singh (2011) menar att det finns koppling mellan hur stor bristen på självkontroll blir i 

samband med ADHD och omgivningens förväntningar kring ett acceptabelt beteende. Finns 

eleven på en skola eller i en omgivning där slagsmål och konflikter är relativt accepterade 

framträder ADHD-symtomen mera tydligt. Finns eleven i en miljö där detta inte accepteras 

framträder ADHD-symtomen på motsvarande sätt mindre tydligt. Detta bekräftas av 

Velasques (2012) som beskriver en särskild undervisningsgrupp där samtliga elever har 

ADHD. Hon beskriver hur pojkarna har möjlighet att göra motstånd mot maktordningarna 

medan flickor inte har samma möjlighet. Velasques (2012) uppmärksammar att flickor får två 

maktordningar att samspela mot, lärarnas och pojkarnas. Flickor får inte möjlighet att säga 
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ifrån och det begränsar ytterligare deras utrymme. Pojkarnas, lärarnas och flickornas egen syn 

på funktionsnedsättningen samspelar med normen att vara flicka. Flickor kan få mycket litet 

utrymme i gruppen vilket kan leda till depression. Något som personalen kopplar till 

ADHD. Velasques (2012) menar att depressionen kan skapas i det kontextuella sammanhang 

där flickorna befinner sig. Oxelqvist (2016) uttrycker en annan infallsvinkel kring pojkars och 

flickors ADHD. Flickor identifieras ofta utifrån ouppmärksamhet och kognitiva svårigheter 

medan pojkar identifieras utifrån hyperaktivitet och störande beteende. Oxelqvist menar att 

ADHD tar olika uttryck hos pojkar och flickor. Flickor beskrivs, enligt Oxelqvist (2016), ofta 

som den ovanliga ADHD-flickan. Det handlar enligt Oxelqvist (2016) om okunskap om 

flickors ADHD. 

  

2.2.1.4 Samtalsmodeller och tankesätt 

Kutscher (2016) beskriver en samtalsmetod i tre steg som handlar om att uppmuntra barnet att 

formulera problemet och den vuxne bekräftar känslan genom nickningar, ummningar och 

frågeställningar.  Därefter beskriver den vuxne sin syn på saken. Den sista delen i arbetet är 

att försöka komma på så många lösningar till problemet som möjligt. Sjölund et al. (2017) 

beskriver en samtalsmodell som är av förebyggande karaktär. Den innebär att boka tid med 

eleven för att prata om elevens intressen och starka sidor och försöka utforma undervisningen 

med hjälp av det.  Samtalen kommer enligt Sjölund et al. (2017) att skapa förtroende och 

känsla av meningsfullhet. Velasques (2012) beskriver att de samtal hon följt i sin forskning 

ofta hamnar i en negativ spiral av normativitet, motstånd, upptrappning och tillskrivning av 

kategorisering.  

Kutscher (2016) beskriver metoder för att undvika den negativa samtalutveckling som 

Velasques (2012) beskriver. För att undvika gräl ska pedagogen, enligt Kutscher (2016), 

avleda barnet till något positivt i stället för anmärkningar och tillsägelser. Kutscher (2016) 

beskriver vidare att det är viktigt att välja sina strider samt att signalera övergångar i god tid. 

Kutscher (2016) menar att barn uppför sig rätt om de kan. 

2.2.2 Undervisningsmetoder och förhållningssätt 

Under rubriken ”bemötande, känslor och situationer” beskrivs likheter mellan diagnoserna 

avseende exekutiva funktioner och central koherens. Liknande undervisningsmetoder kan 

därför vara framgångsrika för båda diagnoserna.  Det här avsnittet ”undervisningsmetoder och 

förhållningssätt” kommer därför först att beskriva ”exekutiva funktioner och central koherens 
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vid ADHD och autism” därefter beskrivs ”undervisningsmetoder vid ADHD” sedan kommer 

undervisningsmetoder vid autism att beskrivas. I avsnittet som rör undervisningsmetoder för 

autism kommer likheter mellan undervisningsmetoder för båda diagnoserna att jämföras. Vid 

ett tillfälle görs även jämförelse med autism under rubriken ”undervisningsmetoder vid 

ADHD” Avsnittet ”undervisningsmetoder och förhållningssätt” delas således in i tre 

underrubriker ”exekutiva funktioner och central koherens vid ADHD och autism”, 

”undervisningsmetoder vid ADHD” samt ”undervisningsmetoder vid autism och likheter med 

ADHD”.  

 

2.2.2.1 Exekutiva funktioner och central koherens vid ADHD och autism 

De viktigaste exekutiva funktionerna är att samordna och fungera målinriktat, 

problemlösning, minne, tidsuppfattning, generalisera, flexibilitet, påbörja och avsluta, skapa 

överblick, planera, impulskontroll och att förstå orsak verkan (Sjölund et al., 2017). Elever 

som upplevs slarviga, glömska, lata eller bråkiga kan sannolikt ha problem med exekutiva 

funktioner.  

 

Central koherens innebär att se helheten. Elever med låg central koherens vill gärna beskriva 

alla detaljer och har svårigheter att generalisera. Svårigheter att generalisera kan leda till 

svårigheter med att förstå kroppsspråk, kommunikation och sociala situationer eftersom dessa 

innebär delar som behöver samordnas till helheter. Detta hör också samman med ”theory of 

mind” (Sjölund et al., 2017).  Det blir svårt för eleverna att förutsäga någon annans känsla.  

Elever med låg central koherens kan ta saker mycket bokstavligt. Till exempel ”Kan du stänga 

dörren” kan uppfattas som en fråga. Elever med låg central koherens har svårt att överföra 

information från en situation till en annan och att förklara något övergripande (Sjölund et al. 

2017).  Deris och Di Carlo (2013) uttrycker att låg central koherens kan göra att elever med 

diagnoserna uppfattar höga ljud, beröring, starkt ljus och dofter obehagligt och att det är 

viktigt att anpassa utifrån detta.  Sjölund et al. (2017) beskriver att tolkningen av ljud och ljus 

också har med annorlunda perception att göra och att perception är nära förknippat med 

central koherens. Elever med autism kan ha något varierad perception vilket kan yttra sig i 

svårigheter att använda flera sinnen samtidigt. Kutscher (2016) beskriver att alla människor 

inte ser och tolkar på samma sätt. En vanlig felkälla är enligt Kutscher (2016)  att pedagoger 

menar att barnet överreagerar. Enligt författaren är det mera korrekt att tänka att barnet 

överkänner och en bra och rimlig reaktion från pedagogen vore att ta sig tid och prata med 

eleven och försöka förstå.  
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2.2.2.2 Undervisningsmetoder vid ADHD 

Blotnicky-Gallant et al. (2015) beskriver en checklista av förhållningssätt för att träna samspel 

och bemötande för elever som har diagnosen ADHD. Daglig kontakt via kontaktkort beskrivs 

i artikeln som en framgångsfaktor. Läxor ska vara hanterbara och i små portioner, placeringen 

i klassrummet bedöms mycket viktig för möjligheten till koncentration och inlärning vilket 

också uttrycks av Sjölund et al. (2017).  Balldin och Hedevåg (2013) uttrycker indirekt 

behovet av kontaktkort och checklistor då det beskrivs att elever med ADHD ofta har behov 

av att arbetsminnet förstärks vilket hjälper koncentrationsförmåga och prestation i flera 

skolämnen. 

 Kognitiva förmågor är enligt författarna inte konstanta och en rad faktorer kan påverka dem. 

Arbetsminnet går enligt författarna att träna med hjälp av datorprogram.  Balldin och Hedevåg 

(2013) beskriver vidare att elever med ADHD behöver insatser på både grupp, organisations och 

individnivå.  

 

Viktigt är enligt författarna att skärma av klassrum för att minska distraktionen, använda en 

metodik som handlar om att visa mer och prata mindre samt visuellt stöd för skoldagen är viktigt 

vid ADHD (Balldin & Hedevåg, 2013). Appar bör finnas att tillgå. Dessa insatser handlar om att 

kompensera för elever som har svårigheter att hantera och bearbeta information. Balldin och 

Hedevåg (2013) beskriver vidare att arbetsminnet går att träna med hjälp av datorprogram. 

Författarna berättar att en pedagogik som möjliggör rörelse både mellan lektioner men också i 

olika moment i klassrummet, underlättar informationsbearbetningen. Kutscher (2016) beskriver 

att barnets oförmåga att sitta stilla en hel lektion sannolikt inte beror på bristande motivation utan 

handlar om bristande färdigheter gällande arbetsminne. 

 

 Kutscher (2016) beskriver vikten av att utforska barnet genom att boka tid för möte och försöka 

få svar på vilka behov barnet har. Om personal har förståelse så blir bemötandet annorlunda. 

Blotnicky-Gallant et al. (2015) beskriver i samstämmighet med Balldin och Hedevåg (2013) att 

tiden för arbeten och arbetsbelastning bör reduceras. Läraren ska enligt författarna erbjuda 

valmöjlighet, muntliga arbetssätt samt kamratlärande, enligt Blotnicky-Gallant et al. (2015). 

Werne (2013) beskriver i sin avhandling att val av undervisningsmetoder påverkar hur eleverna 

mår. Elever berättar att monoton och individuell undervisning skapar större behov av 

återhämtning än när undervisningen är varierad och tar sin utgångspunkt i elevernas vardag.  

Sjölund et al. (2017) uttrycker dock att arbete i grupp kan vara mycket krävande för elever med 
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ADHD och autism beroende på låg central koherens och ”theory of mind”.  Att personer med 

ADHD har verktyg för specifika situationer och kan plocka fram dem i vardagen, är till stor 

hjälp. Ungdomar efterfrågar träning i kunskaper för vardagslivet. Artikeln beskriver att det för 

elever med ADHD kan vara arbetsamt med krav på yrkestankar och vidare studier. Det kan 

behövas lugn och ro att träna på livskunskap, scheman, roller och modeller (Ahlström & Wentz, 

2014). Ahlström och Wentz (2014) beskriver klockan i mobilen som ett viktigt verktyg i 

vardagen 

2.2.2.3 Undervisningsmetoder vid autism och likheter vid ADHD  

Bryan och Gast (2000) beskriver fördelar med bildschema för elever med autism.  Enligt 

författarna steg elevers resultat till kriterienivåer när bildstöd användes i undersökningsgruppen. 

Kvaliteten på skoluppgifter kvarstod så länge bildstödet användes. När bildstödet togs bort sjönk 

kvaliteten på det givna arbetet. Eleverna som ingick i studien var i lågstadieåldern. 

Undersökningen visar att bildstöd hjälper elever till självständighet. Bildstödet gav eleverna 

möjlighet att hjälpa varandra att följa arbetet. Bildschemat fungerade enligt författarna som en 

slags stimulikontroll.  Symes och Humphrey (2012) uttrycker samstämmighet med Bryan och 

Gast (2000) då de menar att elever med autism har stort behov av förutsägbarhet samt struktur.   

Också Deris och Di Carlo (2013) beskriver vikten av bildschema och sociala berättelser för 

elever med autism.  

Den sociala berättelsen är viktig för att träna samarbete, relationer och situationer. Den sociala 

berättelsen bygger upp beredskap för oförutsägbara händelser. Bildscheman sänker enligt Deris 

och Di Carlo (2013) ångestnivån hos personer med autism.  Även Sjölund et al. (2017) beskriver 

vikten av bildschema och visuell undervisning både för elever med ADHD och för elever med 

autism. Författarna beskriver tydliggörande pedagogik utifrån förklaringar varför eleven ska göra 

något, vad eleven ska göra, var eleven ska vara, med vem eleven ska arbeta, när arbetet ska 

göras, hur arbetet ska göras, hur länge arbetet ska pågå, hur mycket eleven ska göra och vad som 

ska hända sedan. I detta arbete beskriver Sjölund et al. (2017) att visualisering med hjälp av 

foton, tidshjälpmedel samt komihåglistor för arbetet är betydelsefulla hjälpmedel. Deris och Di 

Carlo (2013) uttrycker också samstämmighet kring fotots betydelse i undervisning av elever med 

autism. Foton förespråkas bland annat då turtagning ska tränas och händelseförlopp beskrivas. 

Sjölund et al. (2017) beskriver vikten av att tala om varför något ska göras, för att öka 

förståelsen för arbetet och motivation hos eleven. Vad som ska göras bör punktas upp på 

exempelvis postitlappar. Elever med ADHD och autism kan ha svårt att minnas med bara 
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auditiv förklaring. Det blir enligt författarna viktigt att visa med bilder.  Var undervisningen 

ska ske bör också skrivas upp samt visualiseras med bilder av lärmiljön. Ovisshet om vem 

som ska leda lektionen skapar oro hos elever med ADHD och autism. Sjölund et al. (2017) 

rekommenderar bland annat bilder på den personal som ska delta i lektionen.  Timstock och 

timetimer, speciella tidtagarur där tiden visualiseras i färger rekommenderas också som stöd 

för att hålla koncentrationen.  Eleven ska få veta hur mycket som krävs för en uppgift. Det 

kan enkelt visas med rader som finns nedskrivna under uppgiften (Sjölund et al., 2017). Även 

Guldberg et al. (2011) hävdar att instruktioner bör vara tydligt ledande mot kunskapsmålet. 

Enligt Guldberg et al. (2011) bör träning utgå från elevens behov och autismens natur.  

 

Guldberg et al. (2011) poängterar fem områden som är extra viktiga att träna vid autism, det 

vill säga spontan kommunikation, språk, social förståelse, gemensam uppmärksamhet, 

kamratrelationer och lek. Många barn med autism har enligt författarna begränsad icke verbal 

kommunikation. Guldberg et al. (2011) beskriver att träningsprogram som görs av både 

personal och föräldrar bör utarbetas för dessa förmågor.  Små barn kan till exempel ha svårt 

med blickföljande och att peka. Träning i det kan hjälpa barn med autism att bygga upp 

socialt samspel senare i livet. Det är ovisst om äldre barn och vuxna kan bli hjälpta av 

liknande interventioner. Guldberg et al. (2011) menar vidare att elevcentrerad undervisning, 

små undervisningsgrupper och instruktioner som är tydligt förknippade med målet underlättar 

för att leka in kunskaper.  

 

Guldberg et al. (2011) hävdar att träning måste utgå från autismens natur och mångfald och 

valmöjlighet erbjudas. Något som Deris och Di Carlo (2013) också uttrycker.  Träningen bör 

också utgå från vad elever och föräldrar efterfrågar. Elever med autism ska bli aktivt 

tillfrågade om sina behov och hur de kan tillgodoses. Enligt Guldberg et al. (2011) ska flera 

kompetenser samverka för elevernas utveckling något som Werne (2013) uttrycker 

samstämmighet kring.  I ett helhetssystem sker ständig påverkan mellan individer, omgivning 

och hälsa. Hälsofrämjande kan enligt Werne (2013) vara att bygga broar mellan olika 

program och nätverk samt att våga förändra.  Deris och Di Carlo (2013) hävdar att elever med 

autism lär bäst när sinnesintryck hålls nere och när undervisning följer en bestämd ordning. 

Författaren hävdar att tidig läsinlärning gör det. Det är enligt Deris och Di Carlo (2013) till 

hjälp för elever med autism.  Detta får stöd av Werne (2013) som menar att skolarbete ska 

bygga på tidigare framgångar. Werne (2013) betonar liksom Deris och Di Carlo (2013) vikten 

av att kunna vila och återhämta sig under och efter skoldagen. Balldin och Hedevåg(2013) 
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beskriver att det behövs lugna platser i skolan där återhämtning kan ske. 

 

Anpassningar som kan göras för elever med autism är att de deltar i samlingar så länge de 

orkar och sedan går ifrån och arbetar med något sensoriskt material eller vilar. Deris och Di 

Carlo beskriver vikten av sensoriskt material vid ADHD och autism som en stimulans till 

inlärning och en möjlighet att använda flera sinnen. Deris och Di Carlo (2013) beskriver 

vikten av rena ytor i klassrummet som en hälsobringande faktor samt att klassrummet delas 

av. Avskärmningar för att underlätta vid låg central koherens beskrivs också av Balldin och 

Hedevåg (2013) som ändamålsenliga anpassningar.  Övergångar mellan aktiviteter är viktiga 

för elever med autism. Läraren ska tystlåtet visa att aktiviteten snart är slut och att det är dags 

att byta aktivitet. Ett sätt att visa kan vara med bilder eller en sång. Författaren menar också 

att det är viktigt med sensoriskt material för elever med autism. Kutscher (2016) beskriver 

olika former av anpassningar och hjälp till barnet beroende på om svårigheterna härstammar 

från specifika inlärningssvårigheter eller ADHD och autism. Vid ADHD och autism beskriver 

Kutscher (2016) anpassningar, ofta och till stor del, hör ihop med exekutiva funktioner och 

central koherens vilket har samstämmighet med Sjölund et al. (2017). 

 

2.2.3 Organisation 

Utbildning inom autism är viktig för att lärare ska kunna förstå de speciella behov som kan 

finnas hos elever med diagnoserna, menar (Guldberg et al., 2011). Författarna menar att det 

finns en risk med speciella klasser för barn med autism.   Det som befaras är att arbetet i 

klasserna utformas utifrån generell, genetisk och autismspecifik kunskap på bekostnad av 

kunskap om individen. Författarna menar att det är viktigt att kunskap om autism och 

individuella behov hos eleven möts då en utbildningsplanering görs. Speciella klasser för barn 

med autism har inte be forskats. Guldberg et al. (2011) menar att elever med autism med 

fördel kan undervisas i grundskolan.  Nilholm (2014) beskriver att ur ett dilemmaperspektiv 

behövs ett aktivt ställningstagande för varje dilemma. Olika lösningar passar olika elever.  

 

En framgångsfaktor är, enligt Balldin och Hedevåg (2013) att lärare och skolpersonal är 

medvetna om hur elevens funktioner och grundförmågor påverkar elevens förutsättningar för 

inlärning. Balldin och Hedevåg (2013) menar att skolans personal behöver handledning i hur 

information ska förmedlas för att passa även elever som har ett annat sätt att processa 

information.  
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På organisatorisk nivå behöver skolan ha riktlinjer och handlingsplaner för samverkan mellan 

personal, föräldrar och andra aktörer som habilitering och barnpsykiatri (Guldberg et al., 

2011).  Det pedagogiska innehållet behöver grundas på modern forskning om hjärnan. 

Författarna beskriver i likhet med Guldberg et al. (2011)  att olika lösningar behövs för olika 

elever. Skolor behöver också rutiner för när det behövs mer omfattande utredning. 
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3. Teoretiska perspektiv  

Perspektiv handlar om synsätt, infallsvinklar och värderingar. Nilholm (2014) beskriver att 

det som skiljer olika perspektiv är vad som betraktas problematiskt. För de tre perspektiv som 

Nilholm (2014) beskriver, det vill säga kompensatoriskt perspektiv, kritiskt perspektiv och 

dilemma perspektiv, placeras problemet olika. Det kompensatoriska perspektivet innebär att 

eleven är bärare av problem och det kritiska perspektivet handlar om att skolor har problem 

att hantera olikheter samt dilemmaperspektivet som befinner sig mitt i mellan och menar att 

varje situation är ett dilemma som måste lösas utifrån just sin unika karaktär och hämtar 

inspiration från både det kritiska perspektivet och det kompensatoriska, utifrån vad eleven 

behöver och situationens karaktär (Nilholm, 2014).  

Det salutogena perspektivet grundades av Anton Antonowsky (Jakobsson, 2015).  

Perspektivet fokuserar, enligt Jakobsson (2015) på friskfaktorer och sammanhang. Det 

salutogena perspektivet i skolan tar sin utgångspunkt i bland annat möjligheter och tillgångar 

på olika nivåer (Werne, 2013). 

I den här studien har intervjuer med lärare och föräldrar analyserats med hjälp av salutogent 

perspektiv och dilemmaperspektiv. Det avser att placera studiens resultat i relation till 

forskningsfältet.  

3.1 Salutogent perspektiv 

Det salutogena perspektivet innebär att tonvikt läggs på hälsobringande faktorer med fokus på 

friskfaktorer istället för riskfaktorer (Jakobsson, 2015). Det salutogena perspektivet tar sin 

utgångspunkt i de faktorer som gör att människor håller sig friska.  Vidare beskriver Jakobsson 

(2015) begreppet KASAM som grundades av Aron Antonovsky. KASAM handlar om känsla 

av sammanhang vilket i sin tur bygger på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.   

 

Werne (2013) beskriver i sin avhandling om salutogent perspektiv i skolan att perspektivet 

fokuserar på resurser, kompetenser, möjligheter och tillgångar på olika nivåer, individen, 

gruppen, familjen och även samhället. Även Sjölund et al.(2017)  beskriver begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, vilket ger en känsla av sammanhang. Det här resonemanget 

tar sin utgångspunkt i det salutogena perspektivet. Begriplighet innebär att det som sker går att 

förstå och är sammanhängande, strukturerat och tydligt. Hanterbarhet innebär upplevelse av att 
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situationer och krav går att klara av, antingen genom egen kraft eller med hjälp av andra. 

Meningsfullhet utgörs av att de utmaningar som livet ger är värda att investera energi och 

engagemang i. Vi människor känner mening när vi ingår i ett större sammanhang än oss själva, 

där vi upplever att vi kan bidra på något sätt. Elever ska få göra det som de känner sig duktiga 

på. Det skapar mening och sammanhang (Sjölund et al., 2017). 

 

3.2 Kompensatoriskt perspektiv och kritiskt perspektiv 

Studien inspireras också av dilemmaperspektivet. För att skapa förståelse för 

dilemmaperspektivet behöver Nilholms (2014) samtliga tre perspektiv omnämnas. Det 

kompensatoriska perspektivet vars grundidé är att kompensera individer för deras problem. För 

att göra detta identifieras olika problemgrupper, metoder och åtgärder för att kompensera de 

problem som individerna uppvisar.  Kompensatorisk forskning har sin grund i 

medicinsk/psykologisk tradition. 

 

Det kritiska perspektivet menar att specialpedagogik och elevers behov av extra hjälp kommer 

av samhällets och skolans misslyckande att ta hand om olikheter. Det kritiska perspektivets 

utgångspunkt menar att specialpedagogik är ett uttryck för strukturellt och socioekonomiskt 

förtryck, professionella diskurser och intressen samt skolans misslyckande. Det kritiska 

perspektivet menar att det kompensatoriska perspektivet skyller skolans misslyckande på 

eleven. Det kritiska perspektivet är kritiskt till att det inom det kompensatoriska perspektivet 

ställs särskiljande diagnoser och därtill hörande sätt att tänka (Nilholm, 2014).  

 

3.3 Dilemmaperspektiv 

Som ett svar på det kritiska perspektivets kritik av det kompensatoriska perspektivet 

utvecklades dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet tar sin utgångspunkt i att motsägelser 

uppstår i skolsituation och att dessa hela tiden måste lösas. Olika syn på lärande betonar olika 

aspekter på dilemman. Ett dilemma i skolan är till exempel att elever i någon mening ska ges 

liknande kunskaper samtidigt som utbildningen ska anpassas till att elever är olika. Enligt 

Nilhom (2014) finns alltid vissa dilemman som är ofrånkomliga och dessa dilemman får olika 

uttryck i olika sociala sammanhang. De dilemman som ofta beskrivs är individ kontra kategori, 

brist kontra olikhet och kompensation kontra deltagande. Ett ideal som ofta hörs i detta 

sammanhang är att bemöta alla elever som individer det vill säga undvika kategoriseringar. En 

risk med att inte kategorisera elever är, att man kanske inte upptäcker dem som behöver mera 
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stöd än andra (Nilholm, 2014). Dilemman är, enligt författaren, motsättningar som egentligen 

inte går att lösa men som hela tiden pockar på ställningstaganden. Den här studien belyser 

skolsituation för elever med ADHD och autism utifrån komplexitet. Därför inspireras studien 

också av dilemmaperspektivet.  
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4. Metod 

I metoddelen berättas först vilka ställningstaganden som gjordes vid val av metod sedan 

beskrivs hur informanterna valdes ut, var och hur intervjuer genomfördes och slutligen hur 

resultatet analyserades. I slutet av uppsatsen finns ett diskussionsavsnitt. Där diskuteras 

metodens för och nackdelar och även genomförandets för och nackdelar samt studiens 

trovärdighet. Begreppen validitet och reliabilitet används i det här avsnittet som riktmärken 

för studien, det vill säga finns som en övergripande tanke trots att studien är liten. 

  

4.1  Val av undersökningsmetod  

När studiens syfte tar sin utgångspunkt i mänsklig erfarenhet passar kvalitativ metod (Kvale 

& Brinkman, 2015).  I den här studien undersöktes vad föräldrar och pedagoger upplever som 

framgångsfaktorer, svårigheter och vilka arbetssätt som kan underlätta skolsituationen för 

barn som fått diagnoserna ADHD och autism. Upplevelser är en form av mänsklig erfarenhet. 

Kvalitativ metod passade därför bra för studiens syfte. Studien genomfördes med hjälp av nio 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2013) kan viss del av social information samlas 

in via enkätdata utan att det blir en integration av kvalitativ och kvantitativ metod. Den här 

studien kompletterades med en enkät. Enkäten användes för dikotoma frågor exempelvis ja- 

nej frågor eller frågor som med fördel beskrivs med normalvariabel. Syftet med enkäten var 

att kunna lägga fokus på ”hur-frågor” och mer beskrivande frågor under de semistrukturerade 

intervjuerna. Enkätfrågornas svar redovisas i löpande text tillsammans med intervjusvaren. 

Samtliga enkätfrågor redovisas inte, utan endast de frågor som visade sig ha samröre med de 

svar som framkom i de semistrukturerade intervjuerna. Några av informanterna läste enkäten 

och besvarade den skriftligt medan andra ville att den skulle läsas upp vid den 

semistrukturerade intervjun. Enkäten blev i dessa fall mera som en strukturerad intervju. Den 

mest lämpliga metoden för den här studien var således kvalitativ metod. 

 

4.2 Urval 

Bryman (2013) menar att de flesta som skriver om intervjustudier i kvalitativ forskning 

rekommenderar ett målinriktat urval. Målinriktat urval är enligt författaren ett försök att skapa 

överrensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Forskaren gör sitt urval med 

utgångspunkt i att intervjua personer som är relevanta för studiens forskningsfrågor. Eftersom 

det i den här studien söks ny kunskap om elever som fått diagnoserna ADHD och autism och 

deras skolsituation var målinriktat urval nära till hands. Missivbrev (bilaga 1 och 2) skickades 
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till föreningen ”Attention”. En förälder ställde upp för intervju. Den föräldern visste om andra 

föräldrar som var intresserade av att sprida kunskap kring ADHD och autism i samband med 

skolsituation och rekommenderade två andra föräldrainformanter som kontaktades för en 

förfrågan om de ville ställa upp för intervju, vilket de ville. Dessa två informanter 

rekommenderade i sin tur tre nya informanter. En informant hörde talas om undersökningen 

då min kollega talade om den på tåget och uttryckte intresse för att delta. En förälder som 

anmälde sig har ett barn med diagnosen ADD vilken, enligt sjukvårdsrådgivningen (2017), är 

det en form av ADHD.  I föräldraföreningen Attention är de flesta medlemmar föräldrar men 

även skolpersonal är medlemmar. Ingen skolpersonal svarade dock på missivbrevet. Eftersom 

studien tar sin utgångspunkt bland annat i ett salutogent perspektiv tillfrågades de 

föräldrainformanterna som valt att ställa upp, om det hade funnits någon lärare, under barnets 

skolgång, som fungerat extra bra för barnet.   

Två lärares namn framkom vid flera intervjuer. De tillfrågades och ställde upp för intervju. 

Det finns därför sju föräldrainformanter och två lärarinformanter som deltar i studien.   

Snöbollsurval är enligt Denscombe (2017) ett urval som växer fram genom en process där en 

person hänvisar till nästa person. Den här studien gjordes utifrån både målinriktat urval och 

snöbollsurval. 

4.3 Studiens avgränsningar 

Avgränsningar som gjordes var skolsituationer som kan underlätta för elever med ADHD och 

autism. Tanken med studien var inte att jämföra olika skolors eller områdens insatser för 

eleverna utan att finna upplevelser som går att lära av för att underlätta skolvardagen för 

elever med diagnoserna.  Studien avgränsades till elever som är 7-16 år och går eller har gått i 

grundskolan.  

 

4.4 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om 

privatliv, familjeliv eller korrespondens. Studien gjordes till en början med hjälp av ett 

målinriktat urval som sedan övergick till ett snöbollsurval. Den informant som 

rekommenderat ytterligare informant tog första kontakten med den nya informanten.  

 

 



 

- 24 - 

 

För att minska intrång i informanternas hem användes sms för att boka tid för telefonsamtal 

(Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna informerades i början av intervjun om att 

intervjusvaren endast skulle användas i den aktuella studien, avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt, samt att deltagandet var frivilligt och att informanten när som helst hade rätt att 

avbryta intervjun. Målinriktat urval gjordes istället för bekvämlighetsurval med tanke på att 

ingen beroendeställning skulle finnas mellan informant och uppsatsförfattare. 

(Vetenskapsrådet, 2007). 

 

 4.5 Genomförande av intervjuer.  

Intervjumanualer för semistrukturerade intervjuer gjordes (Bryman, 2013). En manual gjordes 

till lärare/pedagoger (bilaga3) och en till föräldrar (bilaga 4). Intervjufrågorna strukturerades 

utifrån syftesfrågorna och både intervjumanualen till föräldrainformanter och lärarinformanter 

innehöll liknande frågor som ställdes i liknande ordning. Sonderande frågor ställdes. En 

kompletterande enkät (bilaga 5) gjordes. Den innehöll givna svarsalternativ som fördelades 

med hjälp av kvot- intervallvariabel samt dikotoma variabler. Frågor som kan besvaras med ja 

eller nej är dikotoma variabler, eftersom det handlar om ett antingen eller. Kvot – 

intervallvariabel handlar om att rangordna (Bryman, 2013). I enkäten valde informanterna 

mellan alternativen ” inte alls”, ”till viss del” och ”till stor del” vilket gav kunskap om hur 

ofta förekommande något var eller i vilken grad informanterna upplevde att något gjordes. 

Enkäten gjordes vid samma tidpunkt som den semistrukturerade intervjun. Samtliga 

semistrukturerade intervjuer spelades in och transkriberades. De flesta informanter läste 

igenom enkäten och svarade på frågorna. Tre informanter ville få frågorna upplästa och valde 

svarsalternativ muntligt. Alla informanter, utom tre, fick både enkätfrågorna och frågorna till 

den semistrukturerade intervjun i förväg. Vid ett tillfälle valde informanten att få frågorna vid 

intervjutillfället och i två fall hanns det inte med att förmedla, i förväg, på grund av tidsbrist. 

Informanterna valde plats för intervjun. Fyra föräldrainformanter intervjuades i mitt hem och 

tre intervjuades på sina arbetsplatser. Båda lärarinformanterna intervjuades i mitt hem. 

 

4.6  Analys 

Resultaten från den semistrukturerade intervjun sammanställdes med inspiration av kodning 

(Bryman, 2013) och meningskoncentrering (Kvale & Brinkman, 2015). Berättelser som har 

betydelse för studiens forskningsfrågor bröts ner i mindre enheter och samstämmighet mellan 

olika informanters berättelser framkom. Några informanters berättelser blev mycket viktiga 
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utifrån studiens syftesfrågor, det specifika vid ADHD och autism samt de teoretiska 

perspektiv som den här studien inspireras av. Dessa redovisas med hjälp av narrativ 

inspiration (Kvale & Brinkman, 2015).  Varje informants berättelse belyste på ett unikt sätt 

forskningsfrågorna. Därför redovisas resultat som endast fann samstämmighet av två 

.informanter eller berättades av endast en informant. Arbetet med den här uppsatsen inspireras 

av bland annat salutogent perspektiv. Det som redovisas i en berättande form kan på ett 

nyanserat sätt skapa förståelse för hur skolpersonal och elever med ADHD och autism kan 

samarbeta utifrån sammanhang och begriplighet. I de här berättelserna framkom också hur 

olika tankemönster och impulser skapar arenor för dilemman. Det är svårt att koda och 

nyansera samstämmighet. Det kan betyda att samstämmighet kring några kodade teman 

funnits hos flera informanter, än de som redovisats. Enligt Bryman (2013) kan viss data 

samlas in via enkäter utan att studien omfattas av en blandmetod. Viss information har 

samlats in genom en enkät utan att det innebär någon integration av kvalitativ och kvantitativ 

forskning.  Enkätresultatet sammanställdes i en frekvenstabell (Bryman, 2013). 
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5. Resultat  

Resultatet redovisas med hjälp av forskningsfrågorna. Under varje forskningsfråga redovisas 

det som framkommer i resultatet och som passar in i respektive fråga.  Varje forskningsfrågas 

resultat delas in i tre teman på samma sätt som i den här uppsatsens bakgrundsdel. Teman är 

”bemötande, känslor och situationer”, ”undervisningsmetoder och förhållningssätt” samt 

”organisation”. Dessa teman framkommer som viktiga för elever med ADHD och autism och 

för den här uppsatsens forskningsfrågor.  Därför delas resultatet in i just dessa teman.  

Under varje tema och forskningsfråga presenteras ett analysavsnitt som beskriver resultatet i 

förhållande till tidigare forskning och uppsatsens teoretiska perspektiv. 

 

Informanterna har givits fiktiva namn. Föräldrainformanterna har fiktiva namn som börjar på 

F. Därigenom känns en föräldrainformant igen. Lärarinformanterna har fiktiva namn som 

börjar på L. Föräldrainformanterna är Fredrik som har en dotter som har ADHD, Filippa som 

har en dotter som har ADD, Freja som har en dotter som har ADHD, Felicia som har en dotter 

som har autism, Fanny som har en son som har ADHD, Fatima som har en son som har 

ADHD och Frida som har en dotter med autism.  Lovisa är lärarinformant och undervisar på 

högstadiet. Louise är pensionär sedan något år tillbaka och har tidigare undervisat i 

grundskolans tidigare år och på särskolan. 

 

5.1 Vad upplever föräldrar respektive pedagoger som 

framgångsfaktorer i skolsituation? 

Avsnittet ” vad upplever föräldrar respektive pedagoger som framgångsfaktorer i 

skolsituation” delas in i tre teman ”bemötande, känslor och situationer”, 

”undervisningsmetoder och förhållningssätt” och ”organisation” 

 

5.1.1 Bemötande, känslor och situationer 

Samtliga sju föräldrainformanter upplever att ett gott bemötande och att bli lyssnad på är 

viktiga framgångsfaktorer i skolan. Ärlighet, nyfikenhet och lust att lära av föräldrars 

erfarenheter tycker alla föräldrainformanter är viktigt. ”Lärarna måste ta till sig  

information och ha en vilja att hjälpa barnet att må bra”, säger Frida. ”Jag upplever att 

skolpersonal har lyssnat på oss”, säger Fredrik. Fatima, Frida och Freja uttrycker att det är 

viktigt med planer för regelbundna kontakter. ”Då vet jag att samtalet ska komma och får inte 

en oroskänsla när jag ser lärarens nummer. Då har också positiva saker hänt och vi kan prata 
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om hela veckan. Annars blir det lätt att läraren ringer bara när något negativt har hänt och då 

talar vi bara om det som inte fungerar”. Läraren ringde och frågade hur vi ville ha 

informationen, om hon skulle ringa varje gång något hade hänt och jag svarade att, ”jag vill 

inte veta allt”, berättar Fatima. ”Det är svårt, varje incident blir större då”, säger hon. 

 

Lovisa berättar att hon brukar fråga familjen hur de vill ha kontakten. Särskilt viktigt tycker 

hon att det är när elever har utåtagerande problematik. Familjen och läraren gör en plan för 

kontakten. När barnet är utåtagerande ringer Lovisa på en bestämd tid, en gång i veckan. Då 

finns tillfälle att berätta både positivt och negativt som framkommit under veckan. Louise 

berättar att hon brukar skicka hem bildstöd så att föräldrarna vet hur dagen varit i skolan. 

 

Lovisa berättar att hon utgår alltid från elevers behov oavsett diagnos. Hon ställer frågor till 

elever och föräldrar och är verkligen nyfiken på att höra svaret. Hon frågar aldrig något som 

hon vet. Ett nyfiket frågande skiljt från uppfordringar är viktigt, enligt Lovisa. ”Jag frågar 

aldrig något jag redan vet och gör jag det i något sammanhang så berättar jag det först”, säger 

Lovisa. Louise berättar att hon brukar anpassa utifrån vad som blir lättast för barnet, ibland 

används bildstöd för att prata med barnet.  

Om det varit konflikt talar Lovisa alltid med barnet efteråt. Går det inte av någon anledning 

till exempel att barnet springer iväg så ringer hon hem och hälsar till barnet att de löser 

konflikten nästa dag.  Lovisa berättar att hon försöker att hitta en gemensam sak mellan sig 

själv och eleven, extra viktigt är det om eleven är utåtagerande. Hon upplever ingen 

stigmatisering bland sina kollegor av elever med diagnos. Eventuellt kan elever stigmatisera 

varandra ibland och använda ADHD som skällsord.  

Jag och mina kollegor försöker möta barnen som de är. ”Vi möter inte barn med diagnos på 

något speciellt sätt utan som de barn de är med de behov de har”, uttrycker Lovisa. Det är 

behoven som styr. En grundförutsättning är att vara inlyssnande mot eleven och ha inlevelse 

uttrycker både Lovisa och Louise. Viktigt är att vara lyssnande så man vet hur eleven vill att 

arbetet ska gå till och förstå att eleven vill göra rätt, uttrycker båda lärarna.  Lovisa berättar att 

hon arbetar mycket med att skilja på person och sak. Om en elev gör något som upprör jobbar 

Lovisa mycket med sig själv för att skilja mellan personen och den inträffade händelsen.  

Lovisa menar att läraren ska försöka förstå vad eleven känner och tänker och sätta sig in i 

elevens situation. Louise betonar vikten av att alla barn är olika och att det är viktigt att möta 
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dem där de är. Louise beskriver att hon brukar vara ute med eleverna på rasten för att kunna 

se och lyssna till deras behov. 

Felicia berättar att hennes dotters fröken ordnade planeringsmöten med dottern för att höra 

vad som fungerade bra och för att prata ihop sig om arbetssätt och raster. ”Den läraren såg 

min dotters styrkor och begränsningar. Hon nådde fram till min dotter för att hon var 

intresserad av henne som person. Andra lärare stötte på en ganska taggig tjej”. 

Freja och Fatima berättar att barnen får gå undan och arbeta i grupprum. Det har upplevts 

positivt eftersom det har varit svårt med ljud för barnen. Fatimas son får ha keps och hörlurar 

på för att skärma av ljud och ljus. ”Skolan måste vara individstyrd, om kepsen är på kan inte 

vara det viktigaste i skolan”, säger Fatima. Samtliga informanter berättar att det är viktigt att 

skolpersonal tar det föräldrar berättar på allvar, tar tag i det och löser problem. 

Att förskolan reagerade och signalerade om diagnosen har varit positivt, annars hade inte 

barnet blivit bemött på rätt sätt, berättar Fredrik.  Att skolan känner till barnets diagnos tycker 

samtliga föräldrainformanter är viktigt. Det kan hjälpa barnet i svåra situationer, uttrycker 

Fredrik, Freja och Filippa. ”Frustrationen för oss föräldrar blir lägre om skolan känner till 

diagnosen, det blir inte bara tal om uppfostran”, säger Fredrik.  

5.1.2 Undervisningsmetoder och förhållningssätt 

En hjälp har varit att få byta plats i klassrummet och att sitta med någon som signalerar lugn 

och som underlättar samarbetet, enligt Filippa. Praktiska ämnen fungerar bättre uppger 

Fredrik, Fanny och Freja.  Att göra skolarbetet i skolan är bättre, än att göra det som hemläxa, 

uppger Fredrik, Fatima och Freja. ”Jag kan ämnet, men kan inte lära ut det till mitt barn och 

på kvällen är alla trötta och då är det svårare för barnet att förstå”, berättar Fredrik.  Fanny 

tycker däremot att det är bra om sonen tar hem det han inte hunnit i skolan.  

 

Att få läsa eller arbeta med något som intresserar barnet har Fanny upplevt positivt.  Hon 

berättar att en lärare sett till att elever fått göra det de är bra på exempelvis läsa teknik istället 

för språk. Fanny berättar vidare att hennes son fått läsa skoterkörkortet i stället för en 

klassiker i svenska, vilket hon upplever har fungerat mycket bra. Ett beslut som kom till stånd 

tack vare en, som Fanny beskriver det, engagerad lärare. Beslutet var mycket gynnsamt för 

sonen, enligt Fanny.  Freja tycker att det kan vara bra att plocka bort ett ämne och i stället 

träna grundfunktioner för elever som har någon av de här diagnoserna. ”Absolut lägga bort ett 

ämne och träna en exekutiv funktion” säger hon.  Fatima, Fanny, Felicia, Freja och Fredrik 
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tycker att det har varit viktigt att träna både grundfunktion och ämnesspecifika förmågor. 

Rörelse har funnits med på schemat, berättar Freja och Fatima. Fredrik och Fanny berättar att 

deras respektive barn har fått arbetsminnesträning. 

 

Om barnet får hjälp att begränsa sig är datorer och Ipad bra läromedel, uppger Fanny, Freja, 

Fatima och Fredrik. Louise berättar att hon såg stor framgång i arbetet med appar för en elev. 

 

Felicia berättar att bildstöd, till viss del, hjälpte hennes dotter att få struktur på lektioner.   

Louise berättar att bildstöd fungerar bra för några av hennes elever, men det passar inte alla. 

De elever som bildstöd passar för blir lugnare av det. Andra extra anpassningar som fungerat 

är hjälp med att gå igenom anteckningar, berättar Frida, gruppering i mindre grupper, berättar 

Freja och Fatima, personligt schema över lektioner och skoldagen, enligt Felicia. Tecken till 

lärare när man behöver lämna lektionen eller när det varit svårt har varit en hjälp enligt, Fanny 

och Fatima.  Fredrik berättar att en anpassning som gjorts för hans dotter är att få ta del av 

matematikfrågorna i förväg.  Freja och Fatima berättar att deras barn fått särskilt stöd i form 

av elevresurs vilket de upplever har fungerat bra genom att elevresursen hjälpt eleven att 

samspela med klasskompisar, funnits med under raster och gett möjlighet att lämna lektionen 

för rörelse eller vila.  Frejas dotter tycker det är svårt att mingla. ”Elevresursen hjälper till vid 

lunchen, det här blivit jättebra, hon är ung och smälter in”, säger Freja. Elevresursen är 

mycket betydelsefull för arbetet i skolan, berättar Freja och Fatima. De har betytt mycket för 

att underlätta barnens vardag i skolan. 

 

5.1.3 Organisation  

Schemat gjordes så att min dotter kunde delta i en mindre grupp under engelskalektionerna, 

enligt Frida.  En rektor med förståelse gav lärarna möjlighet att samverka för att tillmötesgå 

barn med ADHD och autism, berättar Frida.  Schemaändring var möjlig att göra för att 

förstärka under rasten, eftersom barnet kände sig ensamt berättar Frida.  ”Det var som att 

läraren lyfte problemet från mig, la det i sitt knä och löste det”, berättar hon. Den läraren 

gjorde var att hon tillsammans med rektor och kollegor ändrade schemat, gick ut på rasten och 

gjorde gemensamma aktiviteter där Fridas dotter kunde delta. Anpassad studiegång samt 

balans mellan anpassningar och utvecklingsinsatser, tycker Fanny och Freja är viktigt.  
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5.1.4  Analys 

Avsnittet analys delas i tre underrubriker ” bemötande känslor och situationer”, 

”undervisningsmetoder och förhållningssätt” och ”organisation”. 

5.1.4.1 Bemötande, känslor och situationer 

Samtliga föräldrar beskriver att ett gott bemötande och att bli lyssnad på är viktigt. Lovisa och 

Louise beskriver vikten av att ha inlevelse vilket har samstämmighet med Balldin och 

Hedevåg (2013) som beskriver att bemötandets betydelse inte nog kan betonas. Ett 

inkännande bemötande och att ha inlevelse är framgångsfaktorer. Det visar på förståelse för 

svårigheter vilket är stressreducerande, enligt författarna. Ett gott bemötande fokuserar på 

elevens ansträngningar vilket gör att självkänslan ökar (Balldin & Hedevåg, 2013). Det blir ett 

sätt att skapa hanterbarhet och begriplighet (Sjölund et al., 2017).  

 

Planer för samverkan och att kontakten med hemmet görs på en bestämd tid är mycket viktigt, 

säger Felicia och Fatima. Det reducerar stress och skapar struktur. Det uttrycker också Balldin 

och Hedevåg (2013) som menar att planer för föräldrasamverkan är viktigt för att skapa goda 

förutsättningar för elever med ADHD, vilket Guldberg et al.(2011) också beskriver  för elever 

med autism. Planer för samverkan reducerar stress (Balldin & Hedevåg, 2013). 

Regelbundna möten samt överenskommelser hur möten ska gå till tycker bland andra Freja, 

Frida och Fatima är viktigt. Det möjliggör att prata både om positiva och negativa saker, 

enligt informanterna.  Werne (2013)  uttrycker behovet av att fokusera på möjligheter, 

kompetenser och tillgångar. Att läraren ringde och frågade hur föräldrakontakter skulle göras 

upplever tre föräldrainformanter positivt. Blotnicky-Gallant et al.(2015) beskriver daglig 

kontakt via ett kontaktkort som framgångsrikt. Guldberg et al. (2011) menar att vad som är 

mest lämpligt i utbildningssituation beror på föräldrarnas preferenser, elevens behov och 

personlighet. Det är betydelsefullt att kunskap om diagnosen och individuella behov hos 

eleven möts då en utbilbildningsplan görs, enligt författaren. 

 

Lovisa berättar att hon frågar föräldrarna hur de vill ha kontakten med skolan. Werne (2013), 

Balldin och Hedevåg (2013), Kutscher (2016) samt Sjölund et al. (2017)  uttrycker att 

människor behöver känna sig lyssnade på och att det är viktigt att ta tillvara föräldrars 

erfarenheter och skapa ett gott samarbete. Sörlie et al. (2013) menar att det finns ett samband 

mellan det sätt som föräldrar pratar om skolan och elevens upplevelse av sin skolgång.  
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Planeringsmöten tillsammans med eleven, vid en bokad tid, visade sig vara framgångsrikt, 

berättar Felicia. Hon berättar att det skapar förtroende. Sjölund et al. (2017) berättar om en 

samtalsmodell där läraren bokar tid med eleven och pratar om elevens intressen och starka 

sidor och sedan utformar undervisningen med hjälp av det. Detta skapar förtroende och 

meningsfullhet. Kutscher (2016) beskriver också en samtalsmetod i tre steg som bygger på 

förståelse för barnet, den vuxne får delge sin syn samt slutligen ett sätt att finna gemensam 

lösning. 

 

En elev får ha keps och hörlurar på under lektionerna. Deris och Di Carlo (2013) beskriver att 

elever med diagnoserna kan uppfatta ljud och ljus mycket obehagligt. Sjölund et al. (2017) 

och Kutscher (2016) beskriver att alla människor ser och tolkar olika. Central koherens 

hänger nära samman med perception som handlar om att kunna ta emot och bearbeta 

sinnesintryck. Vid autism skiljer perceptionen och det är svårt för personer med autism att 

använda flera sinnen samtidigt. 

Att skolan känner till barnets diagnos tycker samtliga föräldrainformanter är viktigt.  Fredrik 

uttrycker att det var bra att förskolan signalerade om diagnosen. Föräldern menar att fokus 

inte läggs på föräldrarnas sätt att uppfostra barnet då. Kutcher (2016) menar att det är viktigt 

att känna till diagnosen och ha kunskap om den.  Det kan annars finnas risk att barnets 

beteende riktas direkt mot den vuxne och betraktas som en uppfostringsproblematik. Kutscher 

(2016) menar att till skillnad från fysiska funktionsnedsättningar riktas problembeteenden 

som härstammar från neuropsykiatriska funktionsnedsättningar direkt mot vårdnadshavaren.  

5.1.4.2 Undervisningsmetoder och förhållningssätt 

Filippa berättar att hennes dotter fått byta plats i klassrummet och att det var till hjälp för 

henne.  Blotnicky-Gallant et al. (2015) och Sjölund et al. (2017) beskriver att placeringen är 

mycket viktig för kunskapsinhämtningen. Det är viktigt att placeringen skapar lugn, känns 

bekväm och ger möjlighet till inlärning.  Fredrik, Fatima och Freja tycker att det är viktigt att 

skolarbetet görs på skolan. Det blir svårt att göra det på kvällen när alla är trötta. Fanny vill 

däremot att skolpersonalen skickar hem det sonen inte hinner på skolan. Deris och Di Carlo 

(2013) beskriver att träning bör utgå från det föräldrarna efterfrågar. Blotnicky-Gallant et al. 

(2015) beskriver att läxor bör vara hanterbara och ges i små portioner. Sjölund et al. (2017) 

förtydligar vikten av att följa skollagen och endast skriva in åtgärder som skolan ska göra i 

åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram handlar om skolans uppdrag.   
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Fanny beskriver att hennes son fick läsa teknik i stället för språk samt skoterkörkortet i stället 

för en klassiker i svenska. Ett beslut som blev mycket betydelsefullt för sonen.  Sjölund et al. 

(2017) beskriver att elever med diagnoserna ADHD och autism kan ha svårigheter med 

exekutiva funktioner, men om de får arbeta med något som intresserar kan motivationen vara 

stor. Nilholm (2014) beskriver att ett dilemma i skolan är att alla elever i någon form ska ges 

liknande kunskaper trots att alla elever är olika.  Enligt Nilholm (2014) är ett ideal att bemöta 

alla elever som individer, det vill säga undvika kategoriseringar. En risk med att inte 

kategorisera elever är att de som behöver mer stöd än andra inte upptäcks. Dilemman är enligt 

Nilholm (2014) motsättningar som egentligen inte går att lösa men som hela tiden pockar på 

ställningstaganden. Fanny beskriver att det var till stor fördel för hennes son att en lärare 

gjorde detta ställningstagande. 

Freja uttrycker att det skulle vara bra för hennes dotter att ta bort ett skolämne till förmån för 

träning av exekutiva funktioner och vardagskunskaper. Något som Ahlström och Wentz 

(2014) också finner framgångsrikt. De beskriver att kombinationen av självuppfattad stress 

och stressfaktorer från omgivningen förklarar många av de svårigheter som ungdomar med 

ADHD upplever och författarna uttrycker att det kan finnas behov av att plocka bort ett eller 

flera skolämnen för att träna exempelvis exekutiva funktioner. Nilholm (2014) uttrycker 

behov av aktiva ställningstaganden för varje enskilt dilemma.  Fredrik och Felicia uttrycker 

att praktiska ämnen är lättare för barnen. Kutscher (2016) hävdar att det är viktigt att skolan 

låter eleverna arbeta med det de är bra på. Det underlättar samarbete och skapar glädje, enligt 

författaren. 

Fanny och Fredrik berättar att deras barn har fått arbetsminnesträning. Balldin och Hedevåg 

(2013) beskriver att detta kan vara ett sätt för utveckling av arbetsminnet. Ipad och datorer är 

bra om eleven får hjälp att begränsa sig, berättar Fanny, Freja, Fredrik och Fatima. Ipad och 

appar beskriver Balldin och Hedevåg (2013) framgångsrikt för elever med ADHD.  

Bildstöd har varit framgångsrikt för några elever. Felicia beskriver att hennes dotter fick hjälp 

att strukturera skoldagen med hjälp av bildstöd och att det fungerade relativt väl. Louise 

berättar att bildstöd fungerar för några barn, men inte för alla. De barn som det fungerar för 

blir lugnare av bildstödet, säger Louise.  Deris och Di Carlo (2013) beskriver bildstöd i 

undervisningen som stressreducerande och att eleverna kan nå självständighet med hjälp av 

det. Bryan och Gast (2000) beskriver att bildstöd hjälper eleven mot kriterienivåer och leder 
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till självständighet Det ger eleven en känsla av hanterbarhet och sammanhang (Jakobsson, 

2015). 

Elevresurs fungerar bra för Fatimas och Frejas barn. Det möjliggjorde rörelse och vila under 

skoldagen, vilket deras respektive barn har behov av.  Balldin och Hedevåg (2013)  berättar 

att en pedagogik som möjliggör rörelse är bra och underlättar informationsbearbetningen. 

Vikten av återhämtning beskrivs av flera informanter och har samstämmighet med Deris och 

Di Carlo (2013) som betonar vikten av återhämtning under och efter skoldagen. Symes och 

Humphrey (2013) beskriver att elevresurser bör ha utbildning så att arbetet utförs på ett sätt 

som inte tar över interaktion från eleven. Detta uttrycktes inte som det enda viktiga för Freja 

och Fatima utan de ser även personlig lämplighet.  

5.1.4.3 Organisation 

Frida berättar att schemat gjordes om för att hennes barn skulle få trygghet på rasten samt 

kunna delta i undervisningsgrupp med färre elever under engelskalektionen. Det var en 

samlad åtgärd som hela skolan gjorde. Guldberg et al.(2011) menar att elevcentrerad 

undervisning, små undervisningsgrupper och instruktioner som är tydligt förknippade med 

målet underlättar för att leka in kunskaper.  

Frida berättar att lärare och rektorer ändrat schemat för att kunna ha fler vuxna ute på rasten 

och göra gemensamma aktiviteter för barnen då hennes dotter kände sig ensam. Att skapa 

trygghet på rasten ger känsla av sammanhang och hanterbarhet av skoldagen. Jakobsson 

(2015) beskriver att salutogent perspektiv tar sin utgångspunkt i faktorer som gör att 

människor håller sig friska. Perspektivet handlar om begreppet KASAM, det vill säga känsla 

av sammanhang, vilket innebär begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att organisera 

för att eleverna ska ha kamrater gör skolan meningsfull och hanterbar för elever. Louise följer 

med elever ut på rasten vilket sannolikt ger möjlighet till både pedagogiskt och personligt stöd 

vilket beskrivs som en framgångsfaktor och skapar sammanhang för eleven(Sjölund et al, 

2017). Balldin och Hedevåg (2013) uttrycker att balans mellan anpassningar och 

utvecklingsinsatser är stressreducerande. 
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5.2 Vad upplever föräldrar respektive pedagoger som svårigheter i 

skolsituation? 

Avsnittet ”vad upplever föräldrar respektive pedagoger som svårigheter i skolsituation” 

redovisas med hjälp av tre teman ”bemötande, känslor och situationer”, 

”undervisningsmetoder och förhållningssätt” och ”organisation”. 

5.2.1 Bemötande, känslor och situationer 

Samtliga föräldrar upplever barnens skoltid kantad av upp och nedgångar, det vill säga 

svårigheter och framgångar. ”Både jag och min dotter har upplevt hennes skolsituation jobbig. 

De flesta av hennes lärare har inte förstått hennes behov och förutsättningar”, säger Felicia. 

Det som i tidigare avsnitt beskrivits som bra saker kan ha föregåtts av diskussioner och 

svårigheter innan anpassningar gjorts. 

Bristande kunskap om ADHD och flickor behöver belysas, anser Filippa och Fredrik. 

De berättar om att det är svårt för föräldrar och skolpersonal att förstå hur mycket barn med 

ADHD och autism kämpar. ”Min flicka var helt slutkörd när hon kom hem och frustrationen 

kommer hemma”, säger Filippa.  Flickor har svårt att bli upptäckta och tagna på allvar i sin 

diagnos och de betalar ett högt pris i form av trötthet, enligt Fredrik och Filippa. Lärarna såg 

min dotter som en svag elev och såg inte det som hade med diagnosen att göra, berättar 

Fredrik. 

Filippa, Fredrik och Fanny berättar att det inte ges möjlighet att gå ifrån och vila. Fatima 

berättar att skolpersonalen sagt att de är rädda att barnet ska bli utpekat och att skolan ska 

arbeta för att alla barn ska vara i klassrummet. ”Vanligt är att man missförstår tröttbarheten 

hos de här barnen”, säger Fredrik. Barnet missar många grundläggande kunskaper på det 

sättet.  

Felicia berättar att autistiska barn och ungdomar kan ha ett ansiktsuttryck som inte speglar 

deras sinnesstämning. Det kan uppstå missförstånd med pedagoger och andra elever i skolan. 

Felicia berättar att, ”Min dotter kan se lite sur ut utan att ha den sinnesstämningen”. 

Ansiktsuttryck hos autistiska personer kan vara svåra att läsa av, enligt Felicia. 

 

Felicia berättar att hennes dotter fick uppgiften att ta upp den röda boken. Dottern tog inte upp 

någon bok eftersom boken var vinröd. Hon förklarade att hon inte hittade någon röd bok. När 

läraren visade den vinröda boken sa hon att den inte var röd utan vinröd. Läraren trodde att 
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flickan dummade sig, men hennes annorlunda kognition hade detta sinne för detaljer och 

svårighet för central koherens, enligt Felicia.  Många lärare ser elever med diagnos som en 

svag elev. De delar som har med diagnosen att göra förstås eller uppmärksammas inte, säger 

Fredrik och Felicia.  ”Min dotter var rädd hela tiden”, berättar Felicia. Barnet bär på mycket 

rädsla för att göra fel eftersom barnet inte förstår, berättar hon. Diskripansen mellan vad 

skolan ser och det hemmet ser blir stor, enligt Fredrik.  

Svårigheter att bli lyssnad på av personalen berättar Filippa, Fanny och Fatima om. ”BUP 

berättade att mitt barn behövde anpassningar i skolan, men läraren ifrågasatte utredningen”, 

berättar Filippa. Alla berörda lärare borde vara med när BUP ska ge information om eleven. 

Viktigt att alla hör samma saker, anser samtliga informanter. ”Det är svårt att få det som 

bestäms på möten att hända om inte alla inblandade finns med vid informationsmöten”, säger 

Freja.  

Grundkunskaper måste finnas om diagnosen och att detta inte är bråkiga barn, säger Filippa 

och Fatima. Filippa och Fatima säger att lärare ser barn med ADHD som bråkiga och förstår 

inte att diagnosen medför problem med impulskontroll. ”En rektor sa till min son att det var 

svårt att tycka om honom”, berättar Fatima. Freja och Fatima beskriver problem med att lärare 

tar elevers reaktioner personligt. Kraftord kan ha med diagnosen att göra.  Fatima berättar att 

det i impulsivitet på grund av ADHD ofta flyger fula ord. En lärare reagerade personligt och 

tog ifrån eleven en boll och kastade ut den genom dörren. Elevens och lärarens relation gick 

inte att reparera, enligt Fatima. Ett problem är också, att skolan ofta lägger ilskeproblematik 

på föräldrarna och inte förstår att den har koppling till diagnosen, enligt Fatima och Felicia. 

”Jag uppmanades att lära mitt barn att sluta slåss”, berättar Fatima. Skäll och ilska på barnet 

skapar mera stress hos barnet och tjänar inget syfte, enligt samtliga informanter. Freja berättar 

att hennes dotter inte förstod matematikuppgiften. Läraren tog detta personligt och kände sig 

misslyckad och dålig när inte Frejas dotter förstod. För Frejas dotter ledde detta till ökad 

stress.    

5.2.2  Undervisningsmetoder och förhållningssätt 

Freja, Felicia, Fatima och Frida berättar att det är svårt för deras barn att arbeta i grupp. Det är 

mycket viktigt att läraren sätter ihop grupper och att elever inte lämnas att göra detta, anser 

Freja och Felicia. Ensamhet och utanförskap blir följden. ”När min dotter kom tillbaka med 

sin uppgift och inte förstod, sa läraren skyll dig själv när du väljer att arbeta ensam”, berättar 

Freja. Dottern har ADHD och hade ingen möjlighet att ta sig in i en grupp på egen hand. 
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Detta utlöste en lång period av ledsenhet då dottern inte orkade gå till skolan. Samspel och 

förståelse av sociala koder är svårt och behöver särskilt uppmärksammas. Det försvårar 

grupparbeten och grupperna behöver noggrant sättas ihop av läraren, anser Freja och Frida. 

Sex föräldrainformanter uppger att ingen träning i kamratrelationer har funnits. En 

föräldrainformant beskriver att det funnits till viss del. Ingen föräldrainformant uppger att 

deras barn har fått träning i ”theory of mind”.  

5.2.3 Organisation 

Svårigheter som finns i grundskolan kan vara att få de resurser som behövs för att det ska bli 

ett bra arbete, för elever med diagnoserna, berättar Louise.  Louise berättar att kompetensen 

finns i grundskolan för att möta alla elever men klasserna är stora och det finns inte tillräckligt 

med resurser. Detta gäller, enligt Louise, inköp av material men framförallt personella 

resurser. Louise berättar att hon köpte en Ipad för egna pengar, då en elev hade stora behov av 

det och skolan inte hade möjlighet att göra inköpet. Louise valde att arbeta i särskola. Där 

tilldelades resurser efter behov på ett annat sätt, enligt Louise. Särskolan fungerar annorlunda, 

där arbetar personalen mera i team, enligt Louise. Är en pedagog ute på rasten kan paus tas 

senare. 

Louise berättar att under några år kom kognitivt starka elever med ADHD och autism till 

särskolan. ”Grundskolan hade liksom inte resurser för att ta hand om dem” säger hon. Louise 

berättar att hon försökte samarbeta med grundskolan och placera tillbaka barnen där. Några av 

barnen gick tillbaka till grundskolan och genomförde sin utbildning i den skolformen.   

 

Frida berättar att skolpersonal vid en friskola ville att hennes dotter skulle läsa efter särkolans 

läroplan, trots att hon kort tid därefter bedömdes att läsa efter grundskolans läroplan av en 

kommunal skola. 

5.2.4 Analys 

Det här analysavsnittet är strukturerat på samma sätt som analysavsnittet under fem punkt ett, 

det vill säga ”bemötande, känslor och situationer”, ”undervisningsmetoder och 

förhållningssätt” samt ”organisation”. 

5.2.4.1 Bemötande känslor och situationer 

Kunskaper om flickors ADHD behöver spridas. Oxelqvist (2016) beskriver att pojkar beskrivs 

som den vanliga ”ADHD-pojken” medan flickor beskrivs som den ovanliga ”ADHD-flickan”. 
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Flickors diagnos yttrar sig ofta genom ouppmärksamhet och kognitiva svårigheter.  Filippa 

berättar att lärarna misstrodde barnpsykiatrisk utredning och inga anpassningar sattes in för 

dottern. Fredrik berättar att dotterns lärare såg henne som en svag elev och förstod inte det 

specifika med ADHD.  Anpassningar vid ADHD och autism behöver enligt Sjölund et al. 

(2017) och Kutscher (2016) ta sin utgångspunkt i bland annat exekutiva funktioner och central 

koherens. Anpassningar vid särskilda inlärningssvårigheter skiljer, enligt Kutscher (2016) och 

Sjölund et al.(2017) från anpassningar vid ADHD och autism.Velasques (2012) beskriver 

också att stigmatisering kan uppstå kring flickors ADHD-diagnoser. Flickor har två 

maktordningar att förhålla sig till, det vill säga pojkarnas och lärarnas, enligt författaren.  

Det är svårt att förstå hur mycket barn med de här diagnoserna kämpar, uttrycker Fredrik och 

Filippa. Obalans mellan vad som tar och ger energi kan vara orsak till starka reaktioner 

(Balldin & Hedevåg, 2013). Författarna menar att anpassningar minskar stress. Oförståelse 

från pedagogen vad som ger och tar energi hos eleverna kan också göra dem trötta. Lugna 

platser för återhämtning är enligt Balldin och Hedevåg (2013) mycket viktigt. Deris och Di 

Carlo (2013) och Balldin och Hedevåg (2013) beskriver vikten av rena ytor i klassrum och att 

klassrum delas av. Sjölund et al. (2017) beskriver också komihåglistor för att minska 

belastning på arbetsminnet och på så sätt reducera trötthet. Deris och Di Carlo 

(2013)beskriver vikten av att kunna vila och återhämta sig under och efter skoldagen. Balldin 

och Hedevåg (2013) beskriver att det behövs lugna platser i skolan där återhämtning kan ske.  

Fatima beskriver att det funnits rädsla från personalens sida att barnet inte blivit inkluderat, 

om barnet fått gå ifrån och vila. Enligt skolverket (2011) innebär inte likvärdig utbildning att 

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

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Nilholm 

(2014) beskriver att inkluderingsbegreppet är sparsamt omnämnt i skolans styrdokument och 

att det därför råder osäkerhet kring vad som gäller för begreppet. 

Felicia berättar att det är svårt att avläsa hennes dotters sinnesstämning i ansiktet. Guldeberg 

et al.(2011)  beskriver att barn med autism har svårt med ickeverbal kommunikation. Skolan 

bör enligt författaren erbjuda träningsprogram. Deris och Di Carlo (2013)  beskriver träning 

med hjälp av ”sociala berättelser” för äldre barn och Guldberg et al. (2011)  beskriver träning 

av blickföljande för yngre barn som givande sätt att stötta detta. Felicia berättar vidare att det 

blev svårt för dottern att ta fram en vinröd bok när läraren kallade den röd. Sjölund et al. 

(2016)  beskriver att låg central koherens till följd av autism medför svårighet att generalisera 
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eftersom låg central koherens innebär en stor kunskap om detaljer. Felicias dotter kunde inte 

generalisera den vinröda boken till en röd bok. Felicia berättar att dottern kände sig ständigt 

rädd och stressad. Sjölund et al.(2017)  beskriver vidare vikten av att visa med bilder och att 

göra komihåglistor för att underlätta förutsägbarhet vilket har samstämmighet med Bryan och 

Gast (2000), Deris och Di Carlo (2013) och Symes och Humphrey (2015) som beskriver 

bildschemats betydelse för självständighet, måluppfyllelse, förutsägbarhet och struktur för 

elever med autism. 

Filippa, Fanny, Fatima och Frida upplever svårighet att bli lyssnade på. Filippas dotter har 

inte fått de anpassningar som BUP föreslagit. Det har också varit problem med att alla lärare 

inte deltagit vid möten med BUP.  Werne (2013) beskriver att undervisningsmetoder påverkar 

elevernas mående.  Werne (2013), Balldin och Hedevåg (2013), Kutscher (2016) samt 

Sjölund et al. (2017)  uttrycker att människor behöver känna sig lyssnade på och att det är 

viktigt att ta tillvara föräldrars erfarenheter och skapa ett gott samarbete. Sörlie et al.( 2013) 

beskriver också att det finns likhet mellan föräldrars sätt att prata om skolan och det sätt vilket 

barnet upplever sin skolgång. Balldin och Hedevåg (2013) beskriver att gott samarbete med 

föräldrar är viktigt för elever med ADHD. Att flera kompetenser samarbetar kring elever med 

diagnoserna uttrycker Guldberg et al. (2011) mycket viktigt och att eleven tillfrågas om vad 

som fungerar. Författaren menar vidare att vad som är mest lämpligt i utbildningssituation för 

elever beror på elevers behov och personlighet, föräldrars preferenser, personalens kunskap 

och de mål som ska uppnås. Barn med autism behöver generellt support med spontan 

kommunikation och språk, gemensam uppmärksamhet, social förståelse, kamratrelationer och 

lek. 

Freja och Fatima uppger att deras barn upplevs som bråkiga och blivit bemötta på ett sätt som 

inte varit inkännande.  Samtliga föräldrar tycker att skäll och ilska inte leder någon vart.  

Kutcher (2016) och Balldin och Hedevåg (2013) beskriver att den vuxna bör tänka sig ett 

relationskonto till barnet. Tar man ut från kontot genom att sätta en gräns behöver man väga 

upp det med något positivt. Kutcher (2016), Balldin och Hedevåg (2013) samt Blotnicky 

Gallant et al.(2015) beskriver att den vuxna ska ha ett lugnt och positivt förhållningssätt och 

vara en desarmerande kraft. Viktigt är att välja sina strider och signalera övergångar i god tid. 

Freja och Fatima upplever också problem med att lärare tar händelser, som är kopplade till 

diagnosen personligt Kutscher (2016) beskriver att till skillnad från fysiska 

funktionsnedsättningar riktas beteendeproblem som härsstammar från neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar direkt mot vårdnadshavaren. Det kan också riktas mot pedagoger.  
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Fatima berättar om en händelse när sonen på grund av ADHD och impulsivitet sa fula ord till 

en lärare. Läraren tog detta personligt och kastade bort en boll för pojken. Deras relation gick 

inte att reparera. Lärare behöver ha kunskap om diagnosen och på så vis få en realistisk bild 

av hur det egna beteendet kan påverka (Kutscher, 2016). Om läraren tar elevens beteende 

personligt ökar stressen hos eleven. Singh (2011) beskriver att på skolor där aggressivt 

beteende är relativt accepterat blir ADHD-symtomen större hos barn med diagnosen. Freja 

berättar att hennes dotter inte förstod matematiken. Dottern upptäckte att läraren tog det 

personligt, genom att bli stressad och känna sig dålig. Det skapade ytterligare stress hos 

dottern. Lättare kognitiva svårigheter kan enligt Oxelqvist (2016) i vissa fall tillhöra 

diagnoserna ADHD och autism. Kutscher (2016) beskriver att kunskap om diagnosen ger 

läraren trygghet. Kutscher(2016) beskriver också vikten att ha en realistisk bild av vad den 

vuxne kan påverka.  

5.2.4.2 Undervisningsmetoder och förhållningssätt 

Fyra föräldrainformanter berättar att deras barn har svårigheter att arbeta i grupp.  Elever med 

diagnoserna kan ha svårigheter med spontan kommunikation, språk och social förståelse. 

Sjölund et al.(2017) beskriver att personer med diagnoserna kan ha låg central koherens som 

gör att det är svårt med sociala samspel. Guldberg et al. (2011) beskriver att barn med autism 

behöver stöd med kommunikation och social förståelse. Små barn kan vara behjälpta av att 

träna blickföljande. Större barn har hjälp av sociala berättelser och anpassningar som hjälper 

förutsägbarhet till exempel bildstöd (Deris & Di Carlo, 2013). Freja berättar att när hennes 

dotter hade svårt att hitta en samarbetsgrupp fick hon skuld av läraren för att hon valt att 

arbeta ensam. Dottern hade på grund av sin diagnos stora svårigheter att på egen hand finna 

en grupp att samarbeta med. 

Sex föräldrainformanter berättar att ingen träning kring kamratrelationer skett. Ingen elev har 

fått träning i ”theory of mind” något som Sjölund et al. (2017) uttrycker viktigt för det sociala 

samspelet.  

5.2.4.3 organisation 

Louise berättar att grundskolans organisation och förutsättningar gör det svårt för elever att få 

de resurser som behövs. Skollagen (SFS 2010:800) beskriver att stöd för att kompensera för 

funktionsnedsättnings konsekvenser ska sättas in i grundskolan. Under en period placerades 

elever utan kognitiva svårigheter men med diagnoserna ADHD och autism, i särskolan, 
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berättar Louise.  Freja berättar att lärarna på en friskola ville att hennes dotter skulle läsa efter 

särskolans läroplan trots att en kommunal skola kort tid därefter bedömde att dottern skulle 

läsa efter grundskolans läroplan. 

Särskolan är en skolform som enligt skollagen (SFS 2010: 800) endast erbjuds elever med 

utvecklingsstörning. Särskola är således inte en skolform för elever med ADHD och autism. 

Vissa kommuner ordnar speciella klasser för elever med autism. Gulldeberg et al. (2011) 

beskriver dock en risk att undervisningen i dessa klasser utgår allt för mycket från det 

autismspecifika på bekostnad av de individuella skillnaderna. Nilholm (2014) menar att varje 

situation är ett dilemma och att ett aktivt ställningstagande behöver göras i varje situation. 

Guldberg et al. (2011) menar att elever med autism fördelaktigast undervisas i vanliga 

grundskoleklasser. 

5.3  Vilka arbetssätt och förhållningssätt kan underlätta skolvardagen 

för elever med ADHD och autism? 

Avsnittet ”vilka arbetssätt och förhållningssätt kan underlätta skolvardagen för elever med 

ADHD och autism” redovisas med hjälp av samma tre teman som ovan ”bemötande, känslor 

och situationer”, ”undervisningsmetoder och förhållningssätt” samt ”organisation”.  Det här 

avsnittet hör ihop med tidigare avsnitt i resultatdelen och dess forskningsfrågor som handlar 

om framgångsfaktorer i skolsituation samt svårigheter i skolsituation. Det som är 

framgångsfaktorer underlättar så klart också skolvardagen och svårigheter skulle kunna 

vändas till dess positiva spegelbild och bli framgångsfaktorer eller underlättande faktorer. I 

det här avsnittet ”vilka arbetssätt och förhållningssätt kan underlätta skolvardagen för elever 

med ADHD och autism” redovisas de resultat som, mera neutralt omnämns av informanterna.   

5.3.1 Bemötande, känslor och situationer  

Lågaffektivt bemötande, det vill säga lugnt förhållningssätt vid gränssättning, tillsägelser och 

konfliketer, anser samtliga föräldrainformanter viktigt. ”Det är lätt att säga, men man är ju 

inte mer än människa. Man är trött och så. Jag tror aldrig man kan vara för snäll”, säger 

Fredrik. ”Allt som inte blir en konflikt blir ju i alla fall halvbra” säger Fatima. Det är också 

viktigt att personalen väljer vad de ska säga till om, tycker Fatima. Fler personal behövs i 

klassrummet och på rasterna så att man kan förekomma vid gränssättning, säger Lovisa och 

Louise. ”Då behövs inget stoppas i efterhand”, säger Louise.  
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5.3.2  Undervisningsmetoder och förhållningssätt 

Personalen behöver ha kunskap om diagnosen och ställa realistiska mål så att de går att 

uppnå, uttrycker Fredrik, Freja, Fanny och Fatima.  Man måste vara pedagogiskt utbildad för 

att nå fram. ”Jag kan ämnet men kan inte lära ut det till mitt barn”, uttrycker Fredrik.  Läraren 

behöver hitta den nivå eleven befinner sig på, anser Fredrik, Freja, Fanny och Fatima. ”Mitt 

barn kommer inte nå längre än ett E, ge honom då inte uppgifter på A-nivå”, uttrycker Fatima. 

Resurslärare och specialpedagog skulle följa med eleven, uttrycker Fanny. Freja berättar att 

det är viktigt att erbjuda olika redovisningsformer. ”Om min dotter ska redovisa inför klassen 

klarar hon inte av det, men får hon sitta vid ett bord och redovisa för en mindre grupp går det 

bra”.  

Kommunikation behöver vara tydligt med få ord och inte för många olika synonymer, berättar 

Frida och Felicia. Korta instruktioner och förklaringar är viktigt, berättar de. ”Det är väldigt 

viktigt att samma ord används vid genomgångar som i provet, används olika ord kan det bli 

svårt”, berättar Frida.  Förståelse för bokstavliga missförstånd vid autism, anser Freja och 

Felicia är viktigt. ”Min dotter förstår att man inte kastar ett öga på tv:n men sådana uttryck är 

svåra”, säger Freja. 

 

Elever med ADHD och autism kan ha svårt att själva fråga, därför bör lärarpersonal 

uppmärksamma elever med ADHD och autism extra noga. Lovisa och Louise uttrycker att det 

är viktigt att lära sig om varje elev. Louise berättar att det är viktigt att barn med ADHD och 

autism inte behöver höra hela genomgången. De kan ha svårt att sitta stilla och lyssna så 

länge. Elever med ADHD och autism kan också ha en särbegåvning som gör att de förstår 

vissa saker fort.   

När det gäller undervisningsmetoder så är det viktigt att ha fantasi. Fungerar inte en sak så 

måste man prova något annat. En elev fick sjunga i ett redovisningsmoment eftersom eleven 

tyckte det var lättare. En elev gillade att räkna med hjälp av vatten. Han gjorde många 

övningar med hjälp av vatten och blev mycket kunnig i massa och volym, berättar Louise. 

Louise berättar också att när hon hittat en lösning för ett lärande är det viktigt att hon gör det 

likadant dag för dag så att barnet känner igen sig. Struktur över dagen och arbetet är viktigt. 

Louise beskriver ”Läståget” som ett bra läromedel för elever med ADHD och autism. 

Läromedlet innehåller material som eleverna kan arbeta praktiskt med, likt pussel och 

montessorimaterial, beskriver Louise. Inslagen är återkommande vecka för vecka.  
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Naturvetenskapliga lådorna NTA har också varit ett läromedel som fungerat bra för elever 

med ADHD och autism, berättar Louise. Det innehåller många praktiska moment och 

material. 

5.3.3 Organisation 

Rektors roll är viktig så att lärarna kan samplanera, enligt Louise och Frida. Båda 

lärarinformanterna önskar att klasserna vore mindre. Specialpedagogiskt stöd och rektors stöd 

är mycket viktiga, anser Lovisa. Om något stöd behövs i lektionen är det viktigt att 

specialpedagogen ger det stödet.  Det är viktigt att läraren har stöd uppifrån och att det ges 

resurser så att elever kan få muntliga instruktioner när det behövs och att elever kan ta pauser 

och sedan komma tillbaka till lektionen. Skolan behöver ha en samsyn runt elever med 

ADHD och autism anser en föräldrainformant. ”Då finns en flexibilitet och en önskan från 

hela lärargruppen att hjälpa till”, säger en föräldrainformant. Både lärarinformanter och 

föräldrainformanter upplever att det specialpedagogiska stödet är viktigt. Att anpassningar 

görs och att elever får specialpedagogiskt stöd är mycket viktigt, enligt Lovisa och Louise. 

Det är viktigt att specialpedagogen finns närvarande i klassrumsmiljön, kommer med tips och 

hjälper till att införskaffa det material eleven behöver. 

 

5.3.4 Analysavsnitt  

Analysavsnittet delas in i tre underrubriker det vill säga ”bemötande, känslor och situationer”, 

”undervisningsmetoder och förhållningssätt” och ”organisation”.  

5.3.4.1 Bemötande känslor och situationer 

Alla föräldrainformanter beskriver betydelsen av lågaffektivt bemötande. Kutscher(2016) 

hävdar att tillsägelser ska göras kort och utan inblandning av ilska. Författaren kallar 

tillsägelser för försvagning och hävdar att barnet kan ha nytta av dem i framtiden, genom att 

de underlättar att fatta rätt sorts beslut. Författaren beskriver att i stället för gräl ska barnet 

avledas till något positivt. Fatima uttrycker att allt som inte blir en konflikt blir i alla fall 

halvbra och att välja sina strider är viktigt. Att välja sina strider betonar också Kutscher 

(2016)  samt att behålla lugnet och vara en desarmerande kraft vid konflikt.  Lovisa och 

Louise uttrycker att det behövs fler personal i klassrummet för att det då blir lättare att 

förekomma konflikter och på så vis kan läraren vara en desarmerande kraft.  Balldin och 

Hedevåg (2013) betonar vikten av förberedelse. Guldberg et al. (2011) menar att 

elevcentrerad undervisning, små undervisningsgrupper och instruktioner som är tydligt 
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förknippade med målet underlättar kunskapsinhämtning. 

 

5.3.4.2  Undervisningsmetoder och förhållningssätt 

Personalen behöver ha kunskap om diagnosen och ställa realistiska mål uttrycker Fredrik, 

Freja, Fanny och Fatima. ”Mitt barn kommer aldrig nå längre än till E, ge honom inte 

uppgifter på A-nivå”, säger Fatima. Freja berättar att hennes dotter klarar redovisa om hon får 

sitta vid ett bord och endast ha några åhörare, men det är svårt att klara av redovisningen om 

många lyssnar. Några elever orkar inte delta hela lektionen och elever med ADHD och autism 

kan ha särbegåvningar som gör att vissa saker blir mycket lätta, enligt Louise. Balldin och 

Hedevåg (2013) beskriver att det behövs en balans mellan anpassningar och 

utvecklingsinsatser. Anpassningar reducerar, enligt författarna, stress. 

Kommunikation behöver vara tydlig och samma ord behöver användas vid genomgångar och 

prov beskriver Frida och Felicia. Sjölund et al. (2017) beskriver central koherens och att 

anpassningar behöver göras utifrån det. Svårigheter med synonymer och olika ord kan ha med 

svårigheter att generalisera att göra, vilket hör ihop med central koherens. Elever med ADHD 

och autism kan ha svårt att själva fråga och det gäller att läraren tar kontakt. Detta kan ha med 

initiativförmåga och möjlighet att starta upp ett arbete att göra, vilket har samband med 

exekutiva funktioner (Sjölund et al., 2017). 

Louise berättar att läraren måste ha fantasi för att hitta bra undervisningsmetoder. Guldberg et 

al. (2011) berättar att undervisningen behöver utgå från autismens natur och mångfald och 

valmöjligheter erbjudas. När Louise hittat något som passar är det viktigt att göra lika vecka 

efter vecka, berättar hon.  Hon nämner att läståget och NTA-lådor är bra läromedel för elever 

med ADHD och autism. De innehåller en tydlig återkommande struktur och innehåller 

plockmaterial likt montessorimaterial, beskriver Louise. Deris och Di Carlo (2013) uttrycker 

på liknande sätt att elever med autism lär bäst när undervisningen följer en bestämd ordning. 

Deris och Di Carlo (2013) betonar vikten av sensoriskt material för elever med ADHD och 

autism. Det ger, enligt författarna, möjlighet till arbete med flera sinnen.   

Instruktioner bör vara korta och inte med för många ord och synonymer, eftersom elever med 

diagnoserna kan ha svårigheter att generalisera (Sjölund et al., 2017). Freja uttrycker att 

läraren ska dela in grupper vid grupparbeten, eftersom elever med ADHD och autism kan ha 

svårt att själva ta plats i en grupp vilket har samstämmighet med Guldberg. et al. (2011) som  

beskriver fem områden som kan vara svåra vid diagnoserna, ett av dem är socialt samspel och 
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att kommunicera. Sjölund et al. (2017) beskriver att svårighet kring central koherens och 

”theory of mind” kan göra att socialt samspel försvåras. Ahlström och Wentz (2014) beskriver 

att svårigheter som uppstår till följd av diagnosen kan skapa stor ledsenhet vilket har 

samstämmighet med de erfarenheter som Frejas dotter gjorde när hon inte tog sig in i en 

arbetsgrupp och läraren inte förstod henne.  

5.3.4.3 Organisation 

Lärarinformanterna uttrycker att det är viktigt att få specialpedagogiskt stöd och rektors stöd.  

De uttrycker också att specialpedagogen behöver vara i klassrummet och hjälpa eleven, vara 

en person att utbyta erfarenheter med och få hjälp av att exempelvis införskaffa anpassat 

material. Som tidigare nämnts i den här studien ger skollagen (SFS 2010:800) tydliga direktiv 

om att elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla kunskapskrav ska 

ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser. I examensförordningen (SFS 2007: 638) beskrivs att specialpedagogen ska 

undanröja hinder i lärmiljön.  Skolverket (2016) skriver att specialpedagogisk verksamhet ska 

vara främjande och motverka exkludering. Enligt (SFS 2007:638) ska specialpedagogen visa 

fördjupad förståelse inom specialpedagogik och vara en kvalificerad samtalspartner i 

pedagogiska frågor. 

Rektors roll och stöd är viktigt så att lärarna kan samplanera. Specialpedagogiskt stöd behövs 

i klasserna. Balldin och Hedevåg (2013) menar att det krävs planer för samverkan i skolan. 

Struktur behövs så att elever ska kunna ta pauser och sedan komma tillbaka.   

  



 

- 45 - 

 

 

6.  Slutsatser och diskussion 

Först i diskussionsavsnittet presenteras metoddiskussionen. Därefter presenteras 

resultatdiskussionen. Resultatdiskussionen redovisas för respektive forskningsfråga och delas 

också in i teman på samma sätt som i bakgrundsdelen, resultatdelen och analysdelen det vill 

säga ”bemötande, känslor och situationer”, ”undervisningsmetoder och förhållningssätt” och 

”organisation”. 

6.1 Metoddiskussion 

Intervjumanualerna var relativt lika trots att informanterna har haft olika roller i sitt möte med 

barn som fått diagnoserna ADHD och autism. Det kan höja studiens trovärdighet. Tala om 

validitet i en så här liten studie var inte möjligt, men att tänka runt validitet och 

frågeställningen om studien verkligen mäter det den avser att mäta är möjligt (Bryman, 2013). 

Den semistrukturerade intervjumanualen kompletterades med en enkät vilket kan höja 

studiens trovärdighet avseende validitet och även reliabilitet eftersom uppgifterna i huvudsak 

blev samstämmiga. Intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket sannolikt höjer 

validiteten och reliabiliteten. Dock skulle informanterna fått möjlighet att läsa igenom 

intervjuutskrifterna, vilket skulle höja validiteten och reliabiliteten på arbetet (Denscombe, 

2017). Det var inte möjligt på grund av tidsbrist både hos författare och några informanter. 

Detta sänker studiens trovärdighet något i fråga om validitet och reliabilitet. Kodning innebär 

risk för en rad felkällor i och med att texten först måste brytas ned och sedan placeras i 

kategorier. Det innebär enligt Bryman (2013) risk för feltolkningar. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att det går lätt att ställa följdfrågor och få reda på detaljer och 

nyanser (Bryman, 2013). Intervjuerna i studien transkriberades senast två dagar efter 

genomförd intervju för att inte nyanser i materialet skulle försvinna (ibid). För att kompensera 

för eventuella felkällor i samband med kodning gjordes den kompletterande enkäten. Slutna 

frågor gör att vi kan slippa felkällor, eftersom det är respondenterna själva som fördelar sina 

svar på olika kategorier (Bryman, 2013). 
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6.2 Vad upplever föräldrar respektive pedagoger som 

framgångsfaktorer i skolsituation? 

Resultatdiskussionen som handlar om den första forskningsfrågan ”vad upplever föräldrar 

respektive pedagoger som framgångsfaktorer i skolsituation?” delas in i tre teman, 

”bemötande, känslor och situationer”, ”undervisningsmetoder och förhållningssätt” samt 

”organisation”. 

  

6.2.1 Bemötande, känslor och situationer 

Studien pekar på bemötandets stora betydelse, vikten av att föräldrars berättelser tas på allvar 

och att det finns planer för föräldrasamverkan (Balldin & Hedevåg, 2013). Det kan enligt 

studien vara avgörande för att elever får goda förutsättningar för sin skolgång och att stress 

reduceras hos föräldrar och elever.  Det ger också större möjlighet att prata om både positivt 

och negativt och ta fasta på det som också fungerar bra, vilket tar tillvara resurser och 

fokuserar på friskfaktorer i stället för riskfaktorer (Jakobsson, 2015). Studien visar att ett 

inkännande bemötande och nyfiket lyssnande reducerar stress och skapar sammanhang  

( Balldin & Hedevåg, 2013).  Dilemmasituationer kan innebära frustration, eftersom 

dilemman uppstår ur motsägelser (Nilholm, 2014). Att ha kännedom om inlevelsens betydelse 

kan då vara praktiskt användbart.  

 Min erfarenhet är att inlevelse är ett sätt att skapa genuinitet och förståelse för barn, föräldrar 

och kollegor. Det kan vara till stor hjälp och en förutsättning då verksamheten ska utvecklas 

och hinder undanröjas i lärmiljön (SFS 2007:638). När specialpedagogen kommer in i 

elevärenden kan det finnas sorg, ilska och frustration inblandade i lärsituationen. För att 

specialpedagogen då ska kunna analysera svårigheter och utveckla verksamheten (SFS 

2007:638) behövs, enligt min erfarenhet, förståelse för olika sätt att se på saker, utan att ta 

ställning eller lägga skulden hos någon. Inlevelse är en förutsättning för det. Med hjälp av 

inlevelsen går det finna olika sätt att se och ta svårigheten på allvar. Därefter kan perspektiv 

mötas, få förståelse för varandra och smälta samman i en gemensam lösning. Det krävs också 

medvetenhet om detta från rektor och att rektor har ett inlyssnande förhållningssätt och vågar 

ändra sina tankar. Regiditet och principfasthet är enligt min mening det goda bemötandets och 

inlevelsens stora fiende. Ställningstaganden, ett förklarande och förstående förhållningssätt 

kan vara inlevelsens samarbetspartner och vän, och leda till att dilemman löses och sorg, 
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stress, ilska och frustration reduceras. Snabba lösningar kan lätt ha spår av principfasthet. 

Inlyssnande och gott bemötande kräver eftertänksamhet och tid. Att samla sig inför ett samtal 

och ta fram inlevelsen hos sig själv kan vara en viktig startpunkt och symbolisk handling. Det 

reducerar rester av frustration i kroppen och ger medvetenhet om att starta inlevelse för att ha 

empati och kunna göra ett gott arbete. 

Studien tyder på att föräldrakontakter i möjligaste mån bör ske vid en i förväg bestämd tid.  

Det kan vara stressreducerande och också ta fasta på möjligheter, eftersom både positiva och 

negativa saker har hänt under en given regelbunden period. På så sätt fokuseras också på 

möjligheter och tillgångar (Werne, 2013). Vid beteendeproblem finns annars risken att läraren 

ringer när något akut hänt och samtalen fokuserar inte på det positiva.  

Studien beskriver vikten av att ordna planeringsmöten med eleven för att få förståelse för 

eleven som person, det vill säga elevens intressen och behov, och försöka utforma 

undervisningen efter det (Kutscher, 2016). 

Min erfarenhet är att bestämda samtalstider hjälper till att skapa förtroende mellan 

skolpersonal, elever och föräldrar. Läraren ringer inte i ”stridens hetta” och har fått perspektiv 

till det inträffade, vid samtalet. Att ha planer för samverkan och planeringsmöten kan vara en 

av flera vägar att gå för att stödja barn och elever samt att utveckla verksamhetens lärmiljöer.  

 

En slutsats som dras är vikten av att låta elever få möjlighet att skärma av ljud och ljus 

exempelvis genom att använda hörlurar och keps, vilket hör samman med annan central 

koherens vid diagnoserna (Sjölund et al., 2017). Kepsdebatten är enligt min mening en ”het 

potatis” som ofta diskuteras i skolors personalrum utifrån någon sorts artighetsaspekt eller 

möjlighet att nå fram till eleven med hjälp av ögonkontakt. Min erfarenhet är att kunskap om 

central koherens och annorlunda perception inte riktigt kommit in i den pedagogiska 

kompetensen på skolorna. Här har specialpedagogen en viktig roll att vara en samtalspartner 

(SFS 2007:638) kring central koherens, skapa diskussion och sprida kunskap om detta och 

bryta mönster.  

Studien pekar på att det är viktigt att skolan tidigt får kännedom om diagnosen.  Det utesluter 

fokus på uppfostringsproblematik samt skapar förutsättningar för att rätt sorts anpassningar 

kan göras (Kutscher, 2016). Desto mer tillåtande en organisation är till ett aggressivt klimat 

desto större blir symtomen vid ADHD (Singh, 2011) 
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Fortfarande hamnar vi lätt i diskussioner kring uppfostringsproblematik. Min erfarenhet är att 

det är viktigt att känna till problem med exempelvis impulskontroll vid diagnoserna.  Det är 

enligt min mening viktigt att inte belasta föräldrar och barn för detta. Det är däremot viktigt 

att samarbeta med hemmet och att försöka att arbeta aktivt, på ett lågaffektivt sätt, genom 

tryggt samarbete i kollegiet, så att inte ett aggressivt beteende blir norm. Det kan göras genom 

sociala berättelser och samtal med elever på ett lugnt och lågaffektivt sätt. Viktigt är att inte 

skuldbelägga barn, föräldrar eller personal utan skapa handlingsplaner. Viktigt är också att 

lärare inte sopar problem under mattan och vill ge sken av att saker fungerar bra trots att det 

ofta förekommer aggressivitet under lektioner. Det kan skada elever, föräldrar och lärare, 

genom ett pressat arbetsklimat som inte är bra för den psykosociala arbetsmiljön. I den 

specialpedagogiska handledningen gäller att inte skuldbelägga utan var öppen, förstående, 

lyssnande och skapa förhållningssätt som hjälper organisationen framåt. 

 Tyvärr kan dagens förstelärarsystem och en tro att en duktig lärare klarar svåra situationer, 

lägga för stort fokus på den enskilde läraren. Det kan på sikt skapa stress och högaffektivitet. 

Det är viktigt med förståelse för att svårigheter kan bero på många olika saker. Samarbetets 

betydelse bör, enligt min mening, förmedlas i den specialpedagogiska handledningen. Inga 

lösningar får vara tabubelagda utan en bred bukett av åtgärder ska vara tillgängliga och 

elevers behov av att ha en vuxen nära och att personella resurser också får diskuteras samt att 

specialpedagogen har möjlighet att komma in i klasser och finnas nära elever är viktigt i 

sammanhanget, enligt mitt sätt att tänka. I mitt perspektiv för specialpedagogisk handledning 

är en orolig klass ett stort misslyckande för samtliga kompetenser i skolan., det vill säga inte 

bara läraren utan specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och rektor. Många gånger 

skjuter dessa yrkesgrupper över ansvaret på en enskild lärare och friar sig själva från ansvar. 

Observationer används för att lösa problemet, vilket många gånger kan vara kontraproduktivt 

eftersom den observerande personalen inte ser sig själv som en del i samarbetet. Det kan 

skapa problem med stress hos elever och lärare och en konsekvens kan bli sjukskrivning.  Ur 

mitt perspektiv är kartläggning ett bättre redskap samt att alla kompetenser sedan bär ansvar 

för problemet.  

En retorik om att den duktiga läraren klarar fler svårigheter än den mindre duktiga läraren, 

vilket inte alltid stämmer, försvårar arbetet med att hjälpa samtliga elever.  I det 

sammanhanget behövs ett delat ansvar och specialpedagogisk handledning ur ett 

dilemmaperspektiv, enligt min mening. Det kan minska risk för sjukskrivning och skapa 

trygghet. Ett samarbetande specialpedagogiskt arbete kan skapa hälsa. Att alltid stötta eleven 
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ur ett salutogent perspektiv och ett dilemmaperspektiv är, enligt min mening, ett 

specialpedagogiskt uppdrag. Att också på samma sätt stötta lärare, så att denne orkar ge till 

eleven kan också vara ett specialpedagogiskt uppdrag, enligt mitt sätt att se. 

Studien pekar på att det är viktigt att vuxna finns ute på rasten och gör någon gemensam 

aktivitet för barnen, så att alla hittar en meningsfull sysselsättning. Det kan sannolikt vara en 

hälsobringande faktor (Jakobsson, 2015).  Studien visar att lek och sociala samspel är viktiga 

träningsområden (Guldberg et al., 2011).  Träning i sociala situationer och erbjuda verktyg 

kring det genom exempelvis sociala berättelser och bilder eventuellt genom materialet ”cat-

kit.com” kan, utifrån min erfarenhet, vara praktiska inslag i det specialpedagogiska uppdraget 

att leda och utveckla arbetet. Att specialpedagogen och kuratorn också finns med under raster 

och ser och arbetar med interaktioner, tycker jag, bör vara en del i arbetet för att kunna 

undanröja hinder i lärmiljön och utveckla det pedagogiska arbetet.  

6.2.2 Undervisningsmetoder och förhållningssätt 

Det framkommer i studien att placering i klassrummet är viktig för elever med diagnoserna.  

Om placeringen är tillfredställande kan koncentrationen höjas avsevärt (Blotnicky-Gallant et 

al., 2015). Tankar kring central koherens och exekutiva funktioner bör finnas med vid 

placering (Sjölund et al., 2017). Ett vanligt tankesätt är, enligt min erfarenhet, att rörliga 

elever placeras längst fram vid läraren. För en elev med ADHD eller autism kan det innebära 

många intryck när klasskamraterna sitter runt omkring och små ljud och interaktioner upplevs 

starkt av den elev som har diagnosen. Jag tycker det är viktigt att föra dialog med eleven om 

vad som fungerar bra. 

Studien pekar på att skolan bör iaktta viss försiktighet i samband med läxor och göra enskilda 

överenskommelser med familjer runt detta när elever har någon av dessa diagnoser. På grund 

av svårigheter kring exekutiva funktioner kan läxarbete ta mycket kraft. Studien visar att det 

finns stora skillnader i vad som passar olika elever gällande läxor. Träningen bör utgå ifrån 

det föräldrar och elever efterfrågar (Deris & Di Carlo, 2013). Studien visar därmed också 

vikten av att följa skollagen (SFS 2010:800) och endast skriva in det som skolan gör i 

åtgärdsprogram (Sjölund et al., 2017).  Min erfarenhet är att läxor är ett ämne som upplevs 

olika och för elever i behov av särskilt stöd bör dialog föras runt läxor och skolan ska utgå 

från familjens önskemål och behov. 
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Studien visar också vikten av att elever får arbeta med något som intresserar dem. På grund av 

de annorlunda exekutiva funktionerna blir detta, enligt studien, extra viktigt vid diagnoserna.  

Studien pekar på att det kan vara bra att ta bort ett skolämne och i stället träna exekutiv 

funktion (Ahlström & Wentz, 2014). Alla ställningstaganden är dilemman och behöver 

noggrant övervägas (Nilholm, 2014). Det behöver övervägas vad eleven har mest nytta av, 

skolämnet eller att träna vardagsfunktion. Att ta bort ett skolämne och träna vardagsfunktion 

kan, enligt den här studien, reducera stress.  

Ipad och datorer framkommer som ett bra läromedel för elever med diagnoserna om de 

begränsas till skolarbete. Digitala läromedel kan vara framgångsrikt för elever med 

diagnoserna (Balldin & Hedevåg, 2013). Att träna arbetsminnet med hjälp av digitala 

hjälpmedel kan enligt studien vara framgångsrikt. Studien kan sannolikt tyda på att rörelse 

underlättar skolvardagen (Balldin & Hedevåg, 2013) 

Studien tyder på att bildstöd kan hjälpa elever att känna struktur och förutsägbarhet under 

dagen.  Det kan också göra elever lugnare (Bryan & Gast, 2000). Detta kan ge en känsla av 

hanterbarhet och sammanhang (Jakobsson, 2015). I den här studien framkommer även att 

bildstöd inte är framgångsrikt för alla barn med diagnoserna. Individuella skillnader finns. 

Studien visar att elevresurs varit väl fungerande för elever med ADHD och autism, 

exempelvis i mingelsituationer där många intryck ska sorteras.  I studien framkommer också 

att vila och rörelse är betydelsefullt och att elevresurs kan vara behjälplig för att tillgodose 

detta.  

Min erfarenhet är att våga skapa individuella lösningar. Belöningssystem kan vara 

framgångsrikt. Att låta en elev leka mellan de korta lektionsuppgifterna kan skapa 

arbetsglädje och möjliggöra att skolarbete över huvud taget utförs. Detta är extra viktigt då 

elever upplever svårigheter kring exekutiva funktioner. Att finna olika lösningar för olika 

elever och våga gå utanför ramarna och att lärare tillåter varandra att göra det, kan i allra 

högsta grad knytas till lärares yrkesetik. Individuella lösningar kan enligt min mening vara 

viktiga att diskutera i specialpedagogisk handledning. Det kan vara skillnaden mellan att få 

något eller inget skolarbete gjort. 
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6.2.3 Organisation 

Det framkommer i studien att det är mycket viktigt att rektor finns med i arbetet och kan göra 

schemaändringar som berör hela arbetslaget. Detta för att anpassa för elever med diagnoserna. 

Elever ska ges stöd som så långt som möjligt motverkar funktionsnedsättningens 

konsekvenser (SFS 2010:800). Studien tyder på att det är viktigt att ha många pedagoger ute 

på rasten. Det ger möjlighet att göra gemensamma aktiviteter vilket skapar lugn, 

meningsfullhet och hanterbarhet. 

Studien visar att anpassningar för att arbeta i mindre grupp exempelvis vid språkundervisning 

är betydelsefullt (Guldberg et al., 2011). 

Min erfarenhet är att en arbetsledare som känner trygghet i sin yrkesroll och som vågar se och 

lyfta fram varje pedagogs kompetens och likt ett pussel fylla varje behov i organisationen, så 

att varje individ kommer till sin rätt och kan uppleva KASAM, är grunden för hälsa och att 

yrkesutövningen utförs på ett etiskt sätt. Om rektor arbetar med hela personalgruppen för 

elevernas behov, så blir direktiven tydliga och följer skolans styrdokument med hänsyn till 

etiska aspekter och uppsatta mål. Personalen vet vad som är skolans regler, mål och 

arbetsmoral. Informellt ledarskap motverkas. Om informella ledarskap uppstår kan 

styrdokument frångås och etiska aspekter kan då få mindre utrymme. En rektor som ser 

helheten kan också finna organisatoriska lösningar som kan möjliggöra exempelvis 

elevgrupper med färre elever i varje grupp. Specialpedagogen kan vara rådgivande i detta 

arbete och stärka lagarbetet, utifrån kunskap om olika samarbetskulturer. 

 

6.3 Vad upplever föräldrar respektive pedagoger som svårigheter i 

skolsituation?  

Avsnittet ”vad upplever föräldrar respektive pedagoger som svårigheter i skolsituation?” delas 

in i tre teman ”Bemötande, känslor och situationer”, ”undervisningsmetoder och 

förhållningssätt” och ”organisation” 

6.3.1 Bemötande, känslor och situationer 

Studien visar att skolpersonal kan ha svårt att upptäcka flickor med ADHD och att det finns 

okunskap kring flickor och diagnosen (Oxelqvist, 2016). Det kan därigenom bli svårt för 
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flickor att få rätt anpassningar och det ger konsekvenser i form av trötthet, uteblivna eller 

felaktiga anpassningar och förlorad kunskap.  I studien framkommer att det är mycket viktigt 

att flickors ADHD uppmärksammas och att rätt anpassningar sätts in.  

Studien pekar på att det har funnits rädsla på skolorna för att låta barn gå ifrån för att vila. 

Lärare har varit rädda för att barnen skulle bli utpekade och exkluderade. Lärare har trott att 

alla ska vara tillsammans i klassrummet. Inkluderingsbegreppet kan vara svårtolkat i skolors 

styrdokument (Nilholm, 2014).  Likvärdig undervisning betyder inte att den ska utformas lika 

för alla (Skolverket, 2011).  

 

Den här studien vittnar om att det är mycket viktigt att ordna tysta arenor i skolorna dit barn 

kan gå för att vila (Balldin & Hedevåg, 2013). Studien tyder också på att det är viktigt att 

anpassningar görs. Det reducerar stress och minskar indirekt trötthet. Studien vittnar också om 

att det är viktigt att läraren vet vad som tar och ger energi, så att ett medvetet arbete runt 

framförallt flickors trötthet kan genomföras. Studien visar att flickor betalar ett högt pris i 

form av trötthet. När arbetsminnet avlastas reduceras tröttheten (Sjölund et al., 2017). 

Studien belyser att det är mycket viktigt att skolpersonal har kunskap om låg central koherens. 

Bristande kunskap om det kan leda till missförstånd som skapar rädsla och stress hos elever. 

Det är viktigt att bilder används. Det kan skapa tydlighet och undvika missförstånd vilket i sin 

tur minskar rädsla hos elever med autism. Studien pekar på att det har betydelse att 

skolpersonal känner till att det kan vara svårt att avläsa ansiktsuttryck hos personer med 

autism samt att bokstavlighet vid diagnosen kan leda till missförstånd vid instruktioner. 

Att all personal finns med vid BUP-möten är något som studien pekar på. Om inte samtlig 

personal är närvarande minskar förståelsen i personalgruppen. Anpassningar genomförs då 

inte av dem som varit frånvarande. Studien tyder på att val av undervisningsmetoder påverkar 

elevernas mående och hälsa (Werne, 2013). 

Det kan enligt studien vara svårt för föräldrar att bli lyssnade på. I studien dras slutsatsen att 

det är mycket viktigt att skolan lyssnar på föräldrar, de har känt barnet länge och gjort många 

erfarenheter.  

Studien visar att beteendeproblem som har koppling till diagnoserna kan riktas mot föräldrar 

och lärare. Det är mycket viktigt att det finns kunskap om diagnoserna så att beteendeproblem 
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inte tas personligt. Det ökar stressen hos eleven. Det är viktigt att pedagoger och föräldrar har 

en realistisk bild om hur de kan påverka (Kutscher, 2016). 

En stark önskan som jag känner är att den specialpedagogiska handledningen, det vill säga då 

specialpedagogen är en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor (SFS 2007:638) ska 

kunna sprida kunskap om central koherens och annorlunda perception så att lärare blir 

medvetna om den trötthet detta kan orsaka och att anpassningar som reducerar trötthet, 

speciellt hos flickor, används. En stark önskan är också att skapa förståelse för att de 

aggressionsutbrott som kan komma vid diagnoserna inte är riktade mot läraren eller skolan 

utan ett resultat av de svårigheter diagnosen kan ge. Här har jag en önskan att som 

specialpedagog reducera stress genom att finna anpassningar och uppmuntra till att de 

används. Att få förståelse för flickors behov vid ADHD är svårare än för pojkars, eftersom 

konsekvenserna hos flickor är bland annat trötthet. Det är lätt att pedagoger tror att tröttheten 

har med läggtider att göra. Svårighet att ta sig till skolan på grund av trötthet kan många 

gånger mötas av oförståelse. Här önskar jag få vara en samtalspartner och hitta allternativa 

lösningar för elever. Ett sätt kan vara att de allra tröttaste dagarna få hemundervisning. 

 

6.3.2 Undervisningsmetoder och förhållningssätt 

Det framkommer i studien att läraren ska dela in grupper. Det är viktigt både för elever med 

ADHD och autism.  Låg central koherens gör att det är arbetsamt att tolka helheter i 

kamratrelationer och kommunikation. Det är också svårt att ta sociala kontakter för att komma 

in i en grupp, vilket kan höra samman med låg förmåga för exekutiva funktioner.  

Träning bör, enligt studien ske i ”theory of mind” och kamratrelationer. Ungdomar efterfrågar 

träning i livskunskaper (Ahlström & Wentz, 2014). Dilemmaperspektivet blir viktigt och att 

väga för och emot (Nilholm, 2014).  

Enligt min mening är kunskap om låg central koherens och dess påverkan på individens 

förmåga till socialt samspel relativt låg men är liksom på väg in i skolorna. Ny litteratur har 

kommit och flera lärare är intresserade. Jag hoppas att kunna belysa detta så att elever aldrig 

behöver utsättas för att inte ha en grupptillhörighet vid grupparbeten och på grund av 

diagnosen inte kunna ta sig in i en grupp. Skolan ska ju kompensera för 

funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800). Att dela in grupper är ett mycket lätt 

sätt att kompensera. 
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6.3.3 Organisation 

Studien tyder på att det finns bristfälliga kunskaper om vad som gäller för placering i 

särskola. Det kan leda till att elever placeras i fel skolform. Studien visar att det är absolut 

nödvändigt att skolpersonal känner till skollagens direktiv gällande placering så att inte 

felaktiga placeringar sker. Särskola är en skolform som endast erbjuds elever med 

utvecklingsstörning (SFS 2010:800).  

 

Vissa kommuner ordnar speciella autismklasser. De är dock inte beforskade. Bästa sättet att 

undervisa elever med autism är i vanlig grundskola (Guldberg et al., 2011). Den här studien 

pekar dock på att det är viktigt att utgå från ett dilemmaperspektiv, enligt Nilholm (2014), och 

göra aktiva ställningstaganden utifrån person till person. Särskola är dock aldrig ett alternativ 

för elever med enbart diagnoserna ADHD och autism. 

Jag har under min yrkesverksamma tid mött föräldrar och elever som önskat att deras 

kommun hade haft en autismklass. Intrycken i en grundskoleklass med över tjugo elever blir 

många även om arbetsro infinner sig i gruppen. Skolor har inte förrådsutrymmen och det blir 

svårt att få rena ytor och struktur eftersom många personer ska samsas i samma rum. Att vara 

inkluderad kan också vara att ha en tillflykt där det är tystare, där man kan få vara ensam och 

där miljön är anpassad till elevens behov. Det får inte innebära att eleven hela tiden ska vistas 

i ett rum tillsammans med andra. Ibland kan det vara svårt att få skolledare och lärare att 

förstå. I dessa lägen har föräldrar önskat autismklass. Jag önskar att anpassningar till 

annorlunda central koherens och exekutiva funktioner ska bli mera självklar i framtiden samt 

att kunskap om diagnoserna ska öka. Önskan är att den specialpedagogiska kompetensen ska 

vara med och bidra till detta. 

6.4 Vilka arbetssätt och förhållningssätt kan underlätta 

skolsituationen för elever med ADHD och autism? 

Avsnittet ”Vilka arbetssätt och förhållningssätt kan underlätta skolsituationen för elever med 

ADHD och autism?” är indelat i tre teman ”bemötande, känslor och situationer”, 

”undervisningsmetoder och förhållningssätt” och ”organisation”.  
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 6.4.1  Bemötande, känslor och situationer 

Studien pekar på att lågaffektivt bemötande är en framgångsfaktor tillsammans med positiv 

förstärkning (Balldin & Hedevåg, 2013). Den vuxne ska vara lugn och en desarmerande kraft. 

Tillsägelser ska ske kort och utan ilska. Studien pekar också på att det är framgångsrikt att 

välja sina strider. 

Studien kan tyda på att det är lättare att hinna förekomma konflikter och vara en 

desarmerande kraft om arbetet i klassrummen organiseras i arbetslag och med fler vuxna. 

Resurser ska sättas in för att kompensera för funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 

2010:800). 

Ramverk och arbetsplaner är viktigt och att situationer diskuteras för att veta hur ett 

gemensamt agerande ska fungera. Min erfarenhet är att i situationer där elever blir affektiva 

kan fler personal behöva arbeta för att kunna byta av varandra. En ökad stress hos pedagogen 

kan försvåra det lågaffektiva bemötandet. Viktigt är i situationer med affekt att inte 

skuldbelägga utan hitta lösningar framåt. Där tror jag att specialpedagogisk kompetens är 

viktigt. Det är också viktigt att främja samarbete mellan olika yrkeskompetenser och att 

problemet ägs av samtliga. Det har enligt min mening funnits en tendens att lärare vänds mot 

varandra och att EHT- personal som egentligen ska stötta mer går in som kontrollanter utan 

att hjälpa till med problemet. Jag vill genom mitt specialpedagogiska arbete skapa samarbete. 

Det kommer att leda till stressreducering främst för elever men också för lärare. Jag tror att 

inom en tioårsperiod har EHT effektiviserats till ett samarbetande organ. Successivt kommer 

medlemmarna genom ny forskning förstå vikten av samarbete bland annat genom att jämföra 

arbetssätt med exempelvis sjukvården. Där ett arbetslag med olika kompetenser mera 

praktiskt hjälps åt. Det känns jätteviktigt att få bidra till samarbete genom min 

specialpedagogiska kompetens. 

6.4.2 Undervisningsmetoder och förhållningssätt 

Studien visar att det är mycket viktigt att anpassa kraven på uppgifter till den nivå eleven 

befinner sig. Det behöver finnas balans mellan anpassningar och utvecklingsinsatser (Balldin 

& Hedevåg, 2013).  

Studiens resultat visar att det är viktigt att använda lika ord i genomgångar och prov för elever 

med låg central koherens, samt att inte använda för många ord och synonymer. Det kan vara 

svårt att generalisera vid diagnoserna ADHD och autism (Sjölund et al., 2017). 
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Studien visar att lärarna behöver ha fantasi att prova olika sätt att nå fram och att det är viktigt 

att undervisningsmoment görs på samma sätt vecka efter vecka. Läståget och NTA-lådor 

fungerar, enligt studien, bra för elever med ADHD och autism.  Dessa läromedel har liknande 

struktur från lektion till lektion och innehåller också sensoriskt material, likt 

montessorimaterial. Studien visar att det är bra för elever med autism om undervisningen 

följer en bestämd ordning (Deris & Di Carlo, 2013).  Undervisningen underlättas också av 

sensoriskt material (Balldin & Hedevåg, 2013).  

Studiens resultat tyder på att elever med autism och ADHD mår bra av korta genomgångar 

eller att ha möjlighet att lämna genomgången. Studien pekar också på att elever med autism 

kan ha särbegåvningar inom vissa områden och då kan genomgångar bli för lätta.  

I min specialpedagogiska roll vill jag bidra med att utveckla verksamheten, så att olika 

sensoriska material finns tillgängliga. Det kan vara viktigt att praktiskt leverera och placera 

material så de lättsamt kan bli tillgängliga för pedagoger. Att specialpedagogen praktiskt 

arbetar för att undanröja hinder i lärmiljön, tillhandahåller läsmaterial, bildstöd eller köper in 

material som kan användas. Att bidra till struktur och exempelvis tillverka ett bildstöd kan 

vara viktigt. Jag tror att det är viktigt att i specialpedagogisk handledning inte endast beskriva 

möjliga vägar att arbeta utan också erbjuda praktiskt stöd. 

6.4.3 Organisation  

Studien visar att det är betydelsefullt att det finns möjlighet att få specialpedagogiskt stöd.  

Både lärare och föräldrar uttrycker det. Studien tyder på att det är mycket viktigt att 

specialpedagoger har kunskap om exekutiva funktioner och central koherens, så att rätt sorts 

anpassningar sätts in. Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, stödjande och 

förebyggande roll (Skolverket, 2016). Specialpedagogen ska undanröja hinder i lärmiljön 

(SFS 2007:638). Den här studien beskriver att det är av yttersta vikt att specialpedagoger har 

kunskap om låg central koherens och exekutiva funktioner för att kunna undanröja hinder i 

lärmiljön för elever med ADHD och autism. I arbetet som specialpedagog vill jag sprida 

kunskap om exekutiva funktioner och central koherens så att anpassningar kan göras på rätt 

grunder och reducera stress för elever med ADHD och autism. 
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6.5  Sammanfattande slutsatser och diskussion 

Inkännande bemötande är framgångsrikt vid diagnoserna ADHD och autism. Den förälder 

som uttrycker ”Läraren tog till sig problemet la det i sitt knä och löste det” vittnar om 

inlevelsens betydelse för arbetet tillsammans med barn som har ADHD och autism. Inlevelse 

reducerar stress (Balldin & Hedevåg, 2013). 

Kunskap behövs, hos skolpersonal, om svårigheter med exekutiva funktioner och central 

koherens. I uppsatsen berättas om en flicka som på grund av sin autism har svårigheter med 

central koherens och generaliseringar. Det leder till att hon inte kan följa lärarens 

instruktioner. Kunskap om låg central koherens hade kunnat skapa hanterbarhet och 

sammanhang för flickan i skolsituationen.  Slutsatser i uppsatsen visar att bilder kan vara en 

hjälp att förstå och därigenom minska rädsla och stress, hos elever.  

Studien tyder på att det kan vara viktigt för elever med diagnoserna att få ha keps och hörlurar 

på för att sortera bort ljud och ljus. Ljud och ljus kan upplevas mycket obehagligt vid 

diagnoserna. Detta beroende på annan perception och central koherens. Specialpedagoger och 

annan skolpersonal behöver förstå betydelsen av att skärma av ljud och ljus för elever med 

ADHD och autism och att kepsen eller hörlurarna inte ska tas av på grund av gammal 

tradition, utan att elevers behov behöver styra.  

Att använda få ord och synonymer vid undervisning av barn med diagnoserna är viktigt samt 

att visa med bilder. Detta eftersom elever med diagnoserna kan ha svårigheter att generalisera. 

Studien tyder på att det kan behövas mera kunskap om flickors ADHD och autism. 

Sammanblandningar görs med att ha allmänna kognitiva svårigheter. Anpassningar för 

allmänna kognitiva svårigheter kan vara att ge en lättare uppgift och anpassningar för elever 

med ADHD och autism kan vara att skärma av med hänsyn till exekutiva funktioner och 

central koherens. Olyckliga missuppfattningar kan uppstå. För att specialpedagoger ska kunna 

undanröja hinder i lärmiljön (SFS 2007:638) för elever med ADHD och autism krävs kunskap 

om diagnoserna, ”theory of mind”, exekutiva funktioner och central koherens. Kunskap om 

skillnader i anpassning för elever med diagnoserna ADHD och autism och elever med 

allmänna kognitiva svårigheter är mycket viktiga att känna till, enligt den här studien. Det är 

en förutsättning för att göra rätt sorts anpassningar. Specialpedagoger ska vara kvalificerade 

samtalspartners i pedagogiska frågor (SFS 2007:638). 



 

- 58 - 

 

Att ha kunskap om diagnoserna ADHD och autism minskar risken för att lärare tar reaktioner 

till följd av ADHD och autism personligt. Det minskar stressen hos både eleven och läraren. 

Ett kritiskt perspektiv kan innebära att läraren förändrar i sin undervisning och inte når goda 

resultat eftersom det finns flera orsaker till problemet. Ett kompensatoriskt perspektiv kan 

leda till att problem läggs hos eleven. Båda perspektiven kan skapa stress.  

Dilemmaperspektivet handlar om att göra ställningstaganden utifrån den specifika situationen 

och flytta fokus till ett dilemma och dess mål. Det kan vara stressreducerande för både elev 

och lärare. Infallsvinklar kan hämtas både från kritiskt och kompensatoriskt perspektiv. 

Studien tyder på att undervisning i en vanlig klass kan vara väl fungerande och bästa 

alternativet för ungdomar med autism. Det finns kommuner som erbjuder undervisning i 

anpassad autismklass.  Varje elev är unik och behöver sitt eget ställningstagande för att finna 

sammanhang och hanterbarhet (Nilholm, 2014).  

Resultaten visar att det är mycket viktigt att skolpersonal har kunskap om skollagen (SFS 

2010:800) angående skolform. Särskolan är en skolform som erbjuds elever med 

utvecklingsstörning. Elever med ADHD och autism ska inte erbjudas särskola. 

Informanternas berättelser tyder på att tveksamhet har funnits i personalgrupper runt detta. 

Elever kan sannolikt ha placerats i fel skolform. Denna kunskap hos skolpersonal är mycket 

viktig. Extra viktig är den för specialpedagoger som ska ha ett övergripande ansvar och ge råd 

i specialpedagogiska frågor.  

Tidig kunskap om barnets diagnos kan leda till rätt sorts anpassningar och att felaktiga 

diskussioner om uppfostringsproblematik uteblir (Kutscher, 2016).  

Nilholm (2014) beskriver dilemmaperspektivet som innebär att varje situation i skolan är ett 

dilemma och behöver ett aktivt ställningstagande. Studien tyder på att dilemmaperspektivet  

kan vara framgångsrikt vid ADHD och autism. Det salutogena perspektivet fokuserar på 

resurser, kompetenser, möjligheter och tillgångar på olika nivåer (Werne, 2013).  Salutogent 

perspektiv fokuserar på friskfaktorer (Jakobsson, 2015). Det specialpedagogiska arbetet bör 

ha samstämmighet med detta och då krävs kunskap om diagnoserna ADHD och autism. 

I min kommande roll som specialpedagog önskar jag, i kvalificerade pedagogiska samtal, 

skapa förutsättningar och kunskap om inlevelsens betydelse för framgång i skolarbetet. 

Kunskap om inlevelse som ett led för att skapa hälsa och förståelse, är för en specialpedagog 

viktiga yrkesetiska aspekter, enligt min mening. Att inte ta detta förgivet utan specificera och 
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se inlevelsen som en kunskap. Det kan finnas svårigheter i detta i och med att inlevelse verkar 

självklar och generell. Det kan finnas en tro att inlevelse finns där, utan att göra det. 

Min önskan som specialpedagog är också att få sprida kunskap om tydliggörande pedagogik, 

annorlunda perception och låg central koherens vid ADHD och autism. Ingen ska behöva 

känna rädsla på grund av de skillnader som kan finnas i perception och central koherens. 

Missförstånd ska inte behöva uppstå i dessa sammanhang. Elever som inte förstår till följd av 

annan central koherens och perception ska inte behöva utsättas för tron att de dummar sig 

eller skojar. Kunskap om detta behöver finnas hos alla människor, särskilt de som arbetar i 

skolan. Förhoppningsvis kommer kunskap att spridas och vi kommer inte att se den rädsla 

som beskrivs i den här uppsatsen, i framtiden. Bilder kan vara ett enkelt hjälpmedel för att 

skapa tydlighet samt ta bort missförstånd och rädsla. I ett specialpedagogiskt perspektiv är det 

mycket viktigt att sprida kunskap om detta i kvalificerade pedagogiska samtal, skapa 

praktiska försutsättningar och därmed undanröja hinder i lärmiljön. 

I specialpedagogiskt arbete sprida kunskap om generaliseringsförmåga hos elever med ADHD 

och autism kan vara stressreducerande för eleverna och undanröja hinder i deras lärmiljö. 

Kunskap behövs om generaliseringsförmågan och att det kan vara framgångsrikt att använda 

få ord vid genomgångar och prov samt att inte använda för många synonymer. Enkla metoder 

och kunskap kan hjälpa elever att klara sina studier vilket har stor betydelse för den enskilde 

och samhället. En god utbildning är en faktor som påverkar hälsan positivt hos unga personer.  

Då specialpedagogen analyserar inlärningsmiljön i det förebyggande arbetet behöver kunskap 

om flickors diagnoser särskilt uppmärksammas. Flickor med ADHD och autism i synnerhet 

och alla barn med diagnoserna betalar ett högt pris i form av trötthet. Att sprida kunskap om 

hur trötthet reduceras och skapa lugna arenor för återhämtning är en stor del i det 

specialpedagogiska förebyggande arbetet. Att avlasta arbetsminnet, reducera ljus och ljud 

samt att skapa platser för enskildhet och återhämtning i skolan kan vara framgångsfaktorer i 

det förebyggande hälsoarbetet i lärmiljön. Det är svårt att identifiera trötthetsproblematik och 

när den väl identifieras finns en tro att det handlar om vanlig trötthet som går att sova bort och 

att föräldrarna inte ser till att eleven går och lägger sig på kvällen. Forskning säger något 

annat. Det är av stor yrkesetisk vikt att inte sanningar konstrueras i någon slags tro utan att 

forskning och vetenskap får styra. Det är specialpedagogens uppgift att se till detta. 

Jag önskar att den här uppsatsens resultat ska belysa att verksamma anpassningar vid ADHD 

och autism kan skilja avsevärt från anpassningar vid allmänna inlärningssvårigheter. Vid 
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ADHD och autism kan en verksam anpassning vara en avskärmning som reducerar ljud och 

intryck. Det behöver inte alltid vara en lättare uppgift. Svårigheten i skolsituationen kan med 

all sannolikhet handla om de många intryck som finns i skolmiljön. Den här kunskapen 

tydliggörs i den här uppsatsen och jag hoppas att den ska bidra till att kunskap sprids på 

skolorna. I framtiden kommer detta troligen vara en självklarhet, men i dagsläget är 

kunskapsspridning om skillnaderna viktiga. 

Att skapa förståelse för de starka ilskereaktioner som kan finnas i samband med diagnoserna 

och arbeta för att ingen ska skuldbeläggas är ett viktigt specialpedagogiskt uppdrag. Det är 

också viktigt att verka för att dessa reaktioner inte blir norm på skolan. En önskan är också att 

synliggöra de dynamiker då bekräftelsebehov, rädsla, makt eller vilja att hjälpa skapar en 

form av oro och ojämlik dynamik i en skola.  

Singh (2011) beskriver att på skolor där aggressivt beteende är mer tillåtet blir ADHD 

symtomen mer tydliga. Jag kan många gånger fundera kring beteenden som på ett omedvetet 

plan ger aggressivitet uppmärksamhet. En lärare på en skola där jag arbetat gjorde varje 

morgon ”high five” med två diagnostiserade elever som ofta skrek, slog, hade svårt med 

impulskontroll, tog stryptag på andra elever, kallade andra elever för könsord och vid flertal 

tillfällen tryckte på skolans brandlarm. Läraren ville sannolikt uttrycka sin sympati för att 

eleverna hade det svårt, vilket är förståligt. Klasslärarna i klassen kom efter en tid till mig och 

berättade att övriga elever främst pojkar tog efter det aggressiva beteendet hos de 

diagnostiserade pojkarna i klassen. Det uppstod liksom en maktkamp i hela klassen. 

Uppmärksamheten gavs sannerligen i välmening och den är i sig positiv, men jag tror att 

skolpersonal behöver fundera kring hur detta görs. Jag vill arbeta för en mera jämbördig och 

värdig förståelse där alla barn blir sedda. Detta med ”high five” på morgonen mötte aldrig de 

diagnostiserade flickorna. Det uppstod liksom en maktkamp mellan pojkarna för att 

uppmärksamhet och förstärkning gavs i större utsträckning till några elever. 

I min roll som specialpedagog önskar jag arbeta för den lugna acceptansen, självförtroende, 

tycka om, och arbetsglädje samt att maktkamp motverkas. Det tillhör 

demokratiseringsprocessen och har ett stort samhälleligt och etiskt värde. Skolan behöver 

präglas av studiero. Viktigt är också att arbeta med de vuxnas kroppsspråk och retorik så att 

det uttrycker värme, acceptans och tro på eleven. Det bör också finnas möjlighet att backa och 

säga förlåt när pressen blivit stor och tålamodet brustit. 
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Min upplevelse är att olika elever behöver och önskar olika lösningar. Jag vill inte fördöma 

mindre undervisningsgrupp eller autismklass. Att vara inkluderad kan se ut på olika sätt. 

Behövs en mindre undervisningsgrupp ska inte det vara tabubelagt om det sker utifrån 

föräldrars och elevers önskemål. En modell kan vara att elever arbetar i stor grupp den tid de 

orkar och sedan har möjlighet att gå ifrån till mindre grupp.  Om vikten av detta vittnar flera 

föräldrar och barn som jag mött i min yrkespraktik. Det behövs ett ställningstagande för varje 

person, utifrån ett dilemmaperspektiv.  

En önskan är att vara inlyssnande och finna lösningar för varje elev så att eleven känner sig 

bekväm att inhämta kunskap. Sker kunskapsinhämtande och eleven når kunskapskraven är det 

en stor vinst för individen och samhället. Vägen till kunskapsinhämtning är viktig och får inte 

kantas av principer eller rön som inte passar just den aktuella eleven. Det viktiga är att eleven 

lär, känner sig bekväm och behåller sin självkänsla. Kränker en metod känslan av att vara 

bekväm eller självkänslan ska den inte användas. Att få känna sig bekväm och ha självkänsla 

förutsätter i de flesta fall kunskapsinhämtning. 

Mycket viktigt är att elever som inte är berättigade till särskola placeras där eller att elever 

som är berättigade ej erbjuds denna skolform. Det ligger mig mycket varmt om hjärtat. Barn 

har i vuxen ålder berättat om felaktiga skolplaceringar och hur de flyttats mellan särskola och 

grundskola. Kunskap om skolplacering är mycket viktigt, enligt min yrkeserfarenhet. Under 

90-talet slängde sig lärare med orden ” särskola är en bra skolform”. Självklart är det en bra 

skolform för några elever men inte för alla. Alla val får olika konsekvenser och det är viktigt 

att beslut fattas på riktiga grunder och att lagstiftning följs. I min specialpedagogroll vill jag 

sprida kunskap om att särskola är en skolform som i Sverige erbjuds elever med 

utvecklingsstörning, Jag önskar att få hjälpa till och undanröja hinder i lärmiljön samt att 

grundskolan blir en bra lärmiljö för alla elever. 

Den här studien tyder på att tidig diagnostisering är positiv och kan leda till rätt sorts 

anpassningar. Här kan jag uppleva en viss ambivalens. Det går dock att efter många års 

erfarenhet i arbetet med barn få en känsla för när en utredning kan vara till hjälp.  En diagnos 

kan vara en dörröppnare till rätt anpassningar. Skollagen blir till viss del tydligare. Om barnet 

har en funktionsnedsättning ska skolan så lång som möjligt arbeta för att kompensera för 

funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800). Att i specialpedagogrollen ge råd i 

dessa frågor är en svår och viktig del och bör ske med stor precision tillsammans med andra 

kompetenser. 
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Att sprida kunskap om central koherens, exekutiva funktioner och annan perception i 

samband med ADHD och autism ser jag som en av de viktigaste specialpedagogiska 

uppgifterna. Ingen elev ska behöva känna rädsla på grund av okunskap kring detta. Det är helt 

oacceptabelt. 

I examensförordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) beskrivs att specialpedagogen 

ska främja lagarbete. I det sammanhanget finns, enligt min mening, mycket arbete att göra. 

Stress, förstelärarsystem och lärarlönelyft kan ge en gruppdynamisk slagsida på skolorna. 

Behovet av att lyckas får en prioritet som inte gagnar den inre verksamheten. Några lärare 

kämpar hårt och andra tar uppmärksamhet och beröm för arbetet. Någon lärare uttrycker vad 

som behöver göras och får god position medan andra verkligen genomför lösningar, 

förändringsarbete och gruppdynamiskt arbete och inte får någon positiv bekräftelse för det. 

Många gånger har jag hört lärare säga ”hos mig är det inga problem” för att kort tid efteråt få 

ta emot en frustrerad elev från läraren som ”inte har några problem”. Detta kan försvåra för 

rätt sorts anpassningar och förståelsen för diagnoser. 

Elevhälsans kuratorer genomför observationer, men tycker att pedagogen äger problemet. 

Elevhälsopersonal observerar och lärare arbetar praktiskt. Jag önskar att vi ska uppnå ett ”vi” 

där alla arbetar åt samma håll och ser glädjeämnen och problem som gemensamma 

angelägenheter. Det blir mycket svårt om specialpedagog, kurator och psykolog liksom står 

utanför och observerar. Vid en svår operation på ett sjukhus hjälps olika personalkategorier åt 

att operera. Det skulle bli total katastrof om några observerade och hävdade att några få skulle 

genomföra operationen. Om det inte är katastrof i skolan så blir det i alla fall ett stort problem 

med synsättet att pedagogen äger problemet. En kurator kan under en termins tid observera 

och ge feedback utan att resultat sker och ändå hävda att pedagogen äger problemet. Detta kan 

skapa olyckliga konsekvenser för elever med diagnoserna och behöver uppmärksammas 

enligt min mening. 

Den specialpedagogiska implikationen bör vara både handledande och innehålla praktisk 

hjälp till lärare och elever. Jag önskar arbeta för gemensamma kartläggningar, gemensamt 

arbete, ansvar och professionalism. När en klass är i svårigheter är det ett stort misslyckande 

för specialpedagog, kurator och skolpsykolog och inte enbart för läraren. Att få skolans 

samtliga professioner att fungera som ett ”vi” skulle stärka alla elever och särskilt de med 

diagnoserna. Jag hoppas vara en pusselbit i att finna framgångsfaktorer hos varje elev och 
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kollega och därifrån tillsammans bygga arbetsglädje och utveckling. En förhoppning är också 

att som specialpedagog få vara en del i att skapa ett samarbete likt ett operationsteam, där alla 

gör sitt och där det inte finns tid att tro att svårigheter och problem endast ska bäras av en 

yrkeskategori. Alla har ett gemensamt ansvar för att skolan fungerar. Att genuint ge och ta 

emot till och från elever, föräldrar och kollegor stärker skolans verksamhet. 



 

- 64 - 

 

7. Referenser 

Ahlström, B. H., Wentz, E.(2014). Difficulties in everyday life: Young persons with attention-    

deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorders perspectives. A chat-log analysis. 

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being,14(9), 1-10.  

Balldin, N., Hedevåg, K.(2013). En skola som hjälper eller stjälper? ADHD  ur  ett  

pedagogiskt perspektiv  a school that will help or hinder? ADHD from an educational 

perspective. Socialmedicinsk tidsskrift 90(3), 432-441. 

Blotnicky-Gallant, P., Martin, C., Mcgonnell, M., Corkum, P. (2015). Nova Scotia Teachers´ 

ADHD Knowledge, Beliefs, and Classroom Management Practices. Canadian Journal of 

School Psychology, 30(1), 3-21. 

Bryan, L., Gast, D.(2000). Teaching On-Task and On-Schedule Behaviors to High- 

Functioning Children with Autism Via Picture Activity Schedules. Journal of Autism and 

Developmental Disorders, 30(6), 553-567. 

Bryman, A.(2013). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Denscombe, M.(2017). Forskningshandboken För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Deris, A. R.,  Di Carlo, C. F. (2013). Back to basics: working with young children with 

autism in inclusive classrooms. Support for Learning, 28(2) 52-56. 

Guldberg, K., Parsons, S., Macleod, A., Jones, G., Prunty, A., Balfe, T. (2011). Implications 

for practice from `international review of the evidence on best practice in educational 

provision for children on the autism spectrum´. European Journal of Special Needs 

Education, 26(1), 65-70. 

Jakobsson, U. (2015). KASAM-instrumentets utveckling och psychometriska egenskaper-en 

översikt. Nordic Journal of Nursing Research, 28(1), 53-55. 

Kutscher, M. L. (2016). Barn med överlappande diagnoser. Stockholm: Natur och kultur. 

Kvale, S.,  Brinkman, S. (2015). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Nilholm, C. (2014). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentliteratur. 



 

- 65 - 

 

Nordahl, T., Sörlie, A.M., Manger, T., Tveit, A. (2013). Att möta beteendeproblem bland 

barn och ungdomar-Teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

Oxelqvist, B.(2016). Flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism och flickor med 

AD/HD pedagogiska, sociala och medicinska aspekter. Tyskland: Joelsgården Förlag. 

 

SFS 2007:638. Examensförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartimentet. 

Singh, I.(2011). A disorder of anger and aggression: Children´s perspectives on attention 

deficit/hyperactivity disorder in the UK. Social Science & Medicine, 73(6),889-896. 

Sjukvårdsrådgivningen.(2017). 1177 Vårdguiden. Hämtad 2018-03-06, från http:// www.1177 

vårdguiden.se 

Sjölund, A., Jahn, C., Lindgren, A., Reuterswärd, M.(2017). Autism och ADHD i skolan 

Handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm: Natur och Kultur. 

Skolverket. (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket.(2016). Forskning för skolan. Hämtad från: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan. Stockholm: Skolverket. 

 

Symes, W., Humphrey, N. (2012). Including pupils with  autistic spectrum disorders in the 

classroom: the role of teaching assistants. European Journal of Special Needs Education,  

27(4), 517-572.. 

Velasques, A. (2012). AD/HD i skolans praktik (Doktorsavhandling, Uppsala Universitet) 

Västerås: Edita Västra Aros. Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-

170891 

 

Vetenskapsrådet. (2007). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad: 2017-12-30, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

http://www.1177/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-170891
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-170891


 

- 66 - 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad 2017-10-05, från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Werne, M. (2013). Där eleverna är Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för 

hälsa (Doktorsavhandling, Mittuniversitetet fakulteten för humanvetenskap). Sundsvall: 

Kopieringen Mittuniversitetet.  Tillgänglig: www.diva.com 

  

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


 

- 67 - 

 

8. Ordlista 

Aktivitetsnivå: Att reglera den egna aktivitetsnivån för att till exempel komma igång med ett 

arbete (Sjölund et al., 217). 

Annorlunda perception: Central koherens hänger nära samman med perception som handlar 

om vår förmåga att kunna ta emot och bearbeta sinnesintryck det vill säga syn, hörsel, smak, 

lukt och känsel. Sinnesorganen omvandlar sinnesintryck till nervimpulser som sedan tolkas av 

hjärnan(Sjölund et al., 2017) 

Flexibilitet: Flexibilitet handlar om att kunna ställa om, hantera förändringar och anpassa sig 

till andras idéer (Sjölund et al., 2017). 

 Automatisering: Automatisering innebär att man lär in en sak så att man kan göra den utan att 

den tar tankekraft (Sjölund et al., 2017). 

Inkludering: Verksamheten tar sin utgångspunkt i elevernas naturliga olikheter. Ur ett 

dilemmaperspektiv är det viktigt att förhålla sig kritiskt till enkla lösningar på ett komplext 

sammanhang. Vissa svenska forskare använder begreppet delaktighet i stället för inkludering 

(Nilholm, 2014). I den här studien inspireras ordet inkludering också av meningsfullhet det 

vill säga upplevelsen av att livet har en känslomässig innebörd och att utmaningar som livet 

ställer en inför är värda att investera energi och engagemang i (Sjölund et al., 2017). 

Innebörden av ordet inkludering är, i den här uppsatsen, att varje elev får gemenskap och 

kunskapsinhämtning i sin skolgång i sådan grad att de upplever sammanhang och mening. 

Extra anpassningar: Extra anpassningar är den första stödnivån av två olika stödnivåer som 

beskrivs i skolans styrdokument. Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa eleven att 

strukturera och planera ett schema över skoldagen, ge extra tydliga instruktioner eller stöd för 

att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett 

annat sätt och färdighetsträning t.ex. lästräning under en kortare tid är att se som extra 

anpassning. Extra anpassningar kan också vara tidshjälpmedel och digital teknik. När extra 

anpassningar inte hjälper eleven ska särskilt stöd sättas in. Det betyder att rektor beslutar om 

pedagogisk utredning och därefter beslutas om åtgärdsprogram eller inte åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2014) 

Särskilt stöd: Särskilt stöd omfattar långvariga insatser t.ex. långvarig färdighetsträning hos 

speciallärare. Särskilt stöd som handlar om elveassistent, särskild undervisningsgrupp eller 
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anpassad studiegång ska alltid beslutas av rektor. Det är viktigt att skolan först provar att låta 

eleven gå kvar i ordinarie grupp med särskilt stöd, om det bedöms fungera för eleven. I de fall 

eleven är i behov av särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad 

studiegång är det viktigt att alltid utgå från elevens behov. Särskilt stöd beslutas av rektor och 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Om föräldrarna vill göra åtgårder hemma så ska det inte 

skrivas in i åtgärdsprogrammet, eftersom det är skolan som ska ansvara för att barnet får de 

åtgärder och hjälp som står i åtgärdsprogrammet (Skolverket, 2014). 

Ömsesidig social kommunikation: I social kommunikation behöver vi kunna uppfatta 

sammanhang före detaljer(central koherens), förstå andras tankar, känslor och avsikter(theory 

of mind) och samtidigt hålla kvar i minnet vad andra säger, det vill säga använda arbetsminne 

(Sjölund et al., 2017). 

 

 Aktivitetsnivå: Att reglera den egna aktivitetsnivån för att till exempel komma igång med ett 

arbete (Sjölund et al., 217). 
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     (Bilaga 1) 

 

Umeå Universitet 

Institutionen för  

tillämpad utbildningsvetenskap 

Student Anette Olausson 

  

 

 

Till pedagoger/lärare som har erfarenheter av skolsituation i samband med diagnoserna 

ADHD och autism. 

Jag studerar specialpedagogik vid Umeå universitet och ska skriva en magisteruppsats där jag 

vill söka vidare kunskap om hur skolan kan arbeta med elever som fått diagnoserna ADHD 

och autism. Lärare/pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 7-12 år har betydelsefull 

kunskap för studien.    Jag hoppas att det finns lärare/pedagoger som har möjlighet att dela 

med sig av sina kunskaper, genom att ställa upp för en intervju. Tiden för intervjun anpassas 

så klart efter när Du har tid och möjlighet. Intervjun behöver ske någon gång under vecka 39-

42 och tar ca 1 timme.  Att delta i undersökningen är helt frivilligt och alla uppgifter kommer 

avidentifieras och behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2007). 

 

Studien har följande syfte: 

Syftet med studien är att söka vidare kunskaper om föräldrars och pedagogers erfarenheter av 

arbetet i skolan och hur det kan utvecklas för elever som fått diagnoserna ADHD och/eller 

autism.  

 

Förslag på frågor: 

Hur gamla är de barn/elever Du arbetar med? 
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Hur upplever du skolgången för barn med ADHD och autism? 

 

Hur bemöter pedagogerna/lärarna barn med ADHD och autism? 

Fungerar några ämnen bättre än andra?  

 

 På vilket sätt då, i så fall? 

 

Hur kan man beskriva de förmågor/kunskaper som pedagogerna/lärarna behöver för att på 

bästa sätt möta barn som har diagnoserna ADHD och autism? 

Finns några läromedel eller andra pedagogiska material som, du tycker, är extra viktiga? 

Hur upplever du läromedel som fungerar bra för elever med ADHD och autism? 

Hur hanterar skolan läromedel och extra anpassningar för barn med ADHD och autism, tycker 

du? 

 

Hur hanterar skolan särskilt stöd för elever med ADHD och autism? 

Hur anpassas verksamheten på organisations, grupp och individnivå för barn med ADHD och 

autism? 

Vad önskar du att skolan skulle göra mera av för att ta vara på de kunskaper och förmågor 

elever med ADHD och autism har? 

 

Hur tycker du skolan behöver utvecklas för att bättre kunna stödja barn som fått diagnoserna 

ADHD och autism? 

 

Hur skulle du vilja beskriva det som fungerar bra i skolsituationen? 

 

Hur ser du på medicinering? 

 

Hur har du upplevt andras tankar och syn på medicinering? 

 

Hur tycker du pedagoger/lärare har förstått diagnoserna ADHD och autism? 
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Hur tycker du skolans pedagoger/ lärare tänker om diagnoserna? 

Hur skulle du önska att pedagogers/lärares tankar och förståelse hade varit? 

 

Vilka förutsättningar tror Du pedagoger/ lärare behöver för att möta elever med diagnoserna 

ADHD och autism? 

Hur förändras ditt sätt att tänka och handla i skolans vardagssituationer i förhållande till 

elever som fått diagnoserna ADHD och autism? 

Hur tycker du skolan ska tänka runt gränser? 

Hur bygger du samarbete med hemmet? 

Kommer du på några vanliga missförstånd som Du sett i skolan i samarbetet med elever som 

fått diagnoserna ADHD och autism? 

 

Om Du har möjlighet och vill hjälpa mig med intervjusvar så hör av Dig senast 3 oktober, via 

telefon eller mail, så bokar vi en tid. 

 

Vänliga Hälsningar Anette Olausson    

Tel.xxxxxxxxxx 
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     (Bilaga 2)

  

Umeå universitet 

Institutionen för  

tillämpad utbildningsvetenskap 

Student Anette Olausson 

 

 

 

 

Till föräldrar som har erfarenheter av skolsituation i samband med diagnoserna ADHD och 

autism. 

 

Jag studerar specialpedagogik vid Umeå universitet och ska skriva ett examensarbete där jag 

vill söka ny kunskap om hur skolan kan arbeta med elever som fått diagnoserna ADHD och 

autism. Föräldrar som har barn som går eller har gått i grundskolan har betydelsefull kunskap 

för studien.   Jag hoppas att det finns föräldrar som har möjlighet att dela med sig av sina 

kunskaper genom att ställa upp för en intervju. Tiden för intervjun anpassas så klart efter när 

Du har tid och möjlighet. Intervjun behöver ske någon gång under vecka 39-42 och tar ca 1 

timme. Att delta i undersökningen är helt frivilligt och alla uppgifter kommer avidentifieras 

och behandlas konfidentiellt. 

 

Studien har följande syfte: 

Syftet med studien är att söka ny kunskap om föräldrars och pedagogers erfarenheter av 

arbetet i skolan och hur det kan utvecklas för elever som fått diagnoserna ADHD och autism.  

 

Förslag på frågor: 

Hur gammal är din son/ dotter? 
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Hur upplever du ditt barns skolgång? 

 

Hur bemöter pedagogerna ditt barn? 

Fungerar några ämnen bättre än andra? 

 

 På vilket sätt då, i så fall? 

 

Hur kan man beskriva de förmågor/kunskaper som personalen behöver för att på bästa sätt 

möta ditt barns behov? 

Finns några läromedel eller andra pedagogiska material som du tycker var/är viktiga för ditt 

barn? 

Hur var/är läromedel som fungerar bra för ditt barn? 

Hur hanterar skolan läromedel och extra anpassningar för ditt barn? 

 

Hur hanterar skolan särskilt stöd? 

 

Vad gör skolan på organisationsnivå för att hjälpa ditt barn? 

Vad gör skolan på gruppnivå för att ta vara på ditt barns kunskaper och förmågor? 

 

Vad gör skolan på individnivå för att ta vara på ditt barns kunskaper och förmågor? 

 

Vad önskar du att skolan ska göra mera av för att ta vara på ditt barns kunskaper och 

förmågor? 

 

Hur tycker du skolan behöver utvecklas för att bättre kunna ta vara på och utveckla barn som 

har liknande behov som din son/dotter? 

 

Hur skulle du vilja beskriva det som fungerar bra i skolsituationen? 

 

Hur ser du på medicinering? 
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Hur har du upplevt andras tankar och syn på medicinering? 

 

Hur tycker du pedagoger/ lärare har förstått diagnoserna? 

Hur tycker du skolans pedagoger/lärare tänker om diagnoserna ADHD och autism? 

 

Vilka förutsättningar tror du pedagoger lärare behöver för att möta elever med diagnoserna 

ADHD och autism/ADHD? 

Hur förändrades ditt sätt att tänka kring olika vardagssituationer när Du fick veta att ditt barn 

har diagnosen autism/ADHD? 

Gränser hur tycker du skolan ska tänka runt det?  

Hur ska skolan bygga samarbete med hemmet? 

Om Du har möjlighet och vill hjälpa till med intervjusvar så hör av dig senast 3 oktober 2017, 

via mail eller telefon, så bokar vi en tid. 

Vänliga Hälsningar 

 

Anette Olausson   tel. xxxxxxxxx 
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                  (Bilaga 3) 

                                                                                                                                             

Intervjumanual lärare/pedagoger       

 

Förslag på frågor: 

Hur gamla är de barn/elever Du arbetar med? 

Hur upplever du skolgången för barn med ADHD och autism? 

 

Hur bemöter pedagogerna/lärarna barn med ADHD och autism? 

Fungerar några ämnen bättre än andra?  

 

 På vilket sätt då, i så fall? 

 

Hur kan man beskriva de förmågor/kunskaper som pedagogerna/lärarna behöver för att på 

bästa sätt möta barn som har diagnoserna ADHD och autism? 

Finns några läromedel eller andra pedagogiska material som, du tycker, är extra viktiga? 

Hur upplever du läromedel som fungerar bra för elever med ADHD och autism? 

Hur hanterar skolan läromedel och extra anpassningar för barn med ADHD och autism, tycker 

du? 

 

Hur hanterar skolan särskilt stöd för elever med ADHD och autism? 

Hur anpassas verksamheten på organisations, grupp och individnivå för barn med ADHD och 

autism? 

Vad önskar du att skolan skulle göra mera av för att ta vara på de kunskaper och förmågor 

elever med ADHD och autism har? 
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Hur tycker du skolan behöver utvecklas för att bättre kunna stödja barn som fått diagnoserna 

ADHD och autism? 

 

Hur skulle du vilja beskriva det som fungerar bra i skolsituationen? 

 

Hur ser du på medicinering? 

 

Hur har du upplevt andras tankar och syn på medicinering? 

 

Hur tycker du pedagoger/lärare har förstått diagnoserna ADHD och autism? 

 

Hur tycker du skolans pedagoger/ lärare tänker om diagnoserna? 

Hur skulle du önska att pedagogers/lärares tankar och förståelse hade varit? 

 

Vilka förutsättningar tror Du pedagoger/ lärare behöver för att möta elever med diagnoserna 

ADHD och autism? 

Hur förändras ditt sätt att tänka och handla i skolans vardagssituationer i förhållande till 

elever som fått diagnoserna ADHD och autism? 

Hur tycker du skolan ska tänka runt gränser? 

Hur bygger du samarbete med hemmet? 

Kommer du på några vanliga missförstånd som  Du sett  i skolan i samarbetet  med elever 

som fått diagnoserna  ADHD och autism? 
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      (Bilaga 4) 

 

Intervjumanual semistrukturerad intervju till föräldrar                      

Förslag på frågor: 

Hur gammal är din son/ dotter? 

Hur upplever du ditt barns skolgång? 

 

Hur bemöter pedagogerna ditt barn? 

Fungerar några ämnen bättre än andra? 

 

 På vilket sätt då, i så fall? 

 

Hur kan man beskriva de förmågor/kunskaper som personalen behöver för att på bästa sätt 

möta ditt barns behov? 

Finns några läromedel eller andra pedagogiska material som du tycker var/är viktiga för ditt 

barn? 

Hur var/är läromedel som fungerar bra för ditt barn? 

Hur hanterar skolan läromedel och extra anpassningar för ditt barn? 

 

Hur hanterar skolan särskilt stöd? 

 

Vad gör skolan på organisationsnivå för att hjälpa ditt barn? 

Vad gör skolan på gruppnivå för att ta vara på ditt barns kunskaper och förmågor? 

 

Vad gör skolan på individnivå för att ta vara på ditt barns kunskaper och förmågor? 

 

Vad önskar du att skolan ska göra mera av för att ta vara på ditt barns kunskaper och 

förmågor? 
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Hur tycker du skolan behöver utvecklas för att bättre kunna ta vara på och utveckla barn som 

har liknande behov som din son/dotter? 

 

Hur skulle du vilja beskriva det som fungerar bra i skolsituationen? 

 

Hur ser du på medicinering? 

 

Hur har du upplevt andras tankar och syn på medicinering? 

 

Hur tycker du pedagoger/ lärare har förstått diagnoserna? 

Hur tycker du skolans pedagoger/lärare tänker om diagnoserna ADHD och autism? 

 

Vilka förutsättningar tror du pedagoger lärare behöver för att möta elever med diagnoserna 

ADHD och autism/ADHD? 

Hur förändrades ditt sätt att tänka kring olika vardagssituationer när Du fick veta att ditt barn 

har diagnosen autism/ADHD? 

Hur tycker du skolan ska tänka/arbeta  runt gränser?  

Hur ska skolan bygga samarbete med hemmet? 

Kan du berätta om några vanliga missförstånd som Ditt barn råkat ut för i skolan? 
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(Bilaga 5) 

Kompletterande frågor till intervju ringa in det alternativ som Du tycker passar bäst            

1. Upplever Du att positiv förstärkning används av skolpersonal? 

 inte alls        till viss del       till stor del       vet ej 

2. I vilken utsträckning anser du att skolpersonal behåller lugnet och blir lugnande kraft vid 

konflikter? 

inte alls         till viss del        till stor del     vet ej 

3. Har personalen kunskap om att lugn och lågaffektivt bemötande är det bästa sättet att 

hantera konflikt, tycker du? 

Inte alls         till viss del         till stor del    vet ej 

4. Har Du mötts av ett inkännande bemötande, när du behövt prata med skolpersonal om ditt 

barns behov? 

Inte alls          till viss del        till stor del    vet ej 

5. Har kartläggningar gjorts för ditt barn? 

Ja       nej    vet ej 

6.  Vilka anpassningar har gjorts? 

___________________________________________________________ 

7.  Vilka utvecklingsinsatser har gjorts? (med utvecklingsinsatser menas minder mål för 

undervisningen och skolsituation) 

___________________________________________________________ 

8. Har utvecklingsinsatser varit ämnesspecifika eller handlat om grundfunktion? 

(Ämnesspecifik handlar om skolämnen. Grundfunktion är sådant som t.ex. planeringsförmåga 

eller kamratrelation som kan ha samband med den diagnos eleven har fått.) 

Ämnesspecifik                grundfunktion 
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9. Har balansen funnits mellan anpassningar och utvecklingsinsatser? (dvs har skolan anpassat 

arbetet så att elevens utvecklingsinsatsen underlättats) 

Ja                        nej                 vet ej  

10. Har fysisk rörelse funnits med under lektioner? 

Ja                           nej                 vet ej 

11. Används bildstöd under lektioner eller blir det mestadels muntliga förklaringar? 

Ja                          nej                    Vet ej 

12 Har visuell planering, för skoldagen funnits? 

Ja                          nej                     vet ej 

13.  Har tidshjälpmedel använts i ditt barns skolgång? 

Ja                          nej                       vet ej 

14 Har Ditt barn fått arbetsminnesträning? 

Ja                   nej                Vet ej 

15. Hur har skolan lyckats anpassa krav efter ork och förmåga hos ditt barn? 

dåligt     mindre bra    bra          mycket bra          vet ej 

17.  Hur har skolan lyckats arbeta med förutsägbarhet? 

Dåligt      mindre bra    bra          mycket bra          vet ej 

18. Har planer funnits för föräldrasamverkan? 

Ja             nej                          vet ej 

19. Hur klarar skolan ta tillvara familjens önskemål? 

dåligt    mindre bra   bra   mycket bra      vet ej 

20. Har skolan haft en tydlig plan för föräldrasamverkan? 

ja              nej                        vet ej 

21. Har träning skett, för Ditt barn, med utgångspunkt i språk och kommunikation? 
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Ja               nej                      vet ej 

 22. Har träning funnits med utgångspunkt i uppmärksamhet, för Ditt barn? 

Ja               nej                      vet ej 

23. Har samvaro och kamratrelationer uppmärksammats och tränats? 

Ja               nej                      vet ej 

24. Tycker Du ditt barn fått hjälp med exekutiva funktioner, tex planering, tidsuppfattning,  

förstå andras sätt att tänka osv ? 

Inte alls      till viss del     ofta   

25. Har undantagsbestämmelsen (pys paragrafen) använts för ditt barn? 

Ja         nej         vet inte         har inte varit aktuellet 

 

26. Har skolan informerat om pysparagrafen? 

Ja                         nej 

27. Tycker Du skolan lyckats ge ditt barn de kunskaper han/hon behöver? 

Nej            till viss del        ja        vet ej 

 

28. Har ditt barn någon gång känt utanförskap på grund av diagnosen? 

ja                 nej                vet ej 

 

29. I vilken grad tycker Du att skolan klarar hantera olikheter? 

Inte alls     ganska dåligt            bra     vet ej 

 

30. Hur viktigt har det varit för Dig att skolan känt till Ditt barns diagnos?  

Inte viktigt alls       till viss del viktigt      mycket viktigt    vet ej 
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31. Har någon kartläggning gjorts vad som ger och tar energi i skolan utifrån miljöer, personer 

och aktiviteter? 

Inte alls                 till viss del                   


