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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka hur man arbetar pedagogiskt med elever som är 
diagnostiserade med dysfunktionen ADHD i årskurserna 2-4 i grundskolan. Studien vill 
utifrån ett resursperspektiv närmare granska pedagogers arbete med elever som har en 
ADHD-diagnos. Studien avser även att granska berörda pedagogers kunnande inom området 
ADHD. Genom en kvalitativ forskningsmetod har jag genomfört intervjuer med fyra 
pedagoger som undervisar elever med ADHD. 

Studien visar att pedagogerna har relativt goda kunskaper om diagnosen ADHD men att de 
saknar pedagogiska tips på material anpassat för dessa elever. Studien visar vidare att en 
tydlig struktur, ordning i klassrummet och anpassningar till individen är av stor vikt vid 
undervisning av elever med ADHD. Pedagogerna i undersökningen anser att det stöd som de 
har tillgång till för eleverna med ADHD är grupprum, dator och elevassistent och möjlighet 
för eleven att få avlastning under skoldagen genom att kunna gå iväg från klassrummet. 

 

Nyckelord: Pedagogiska strategier, arbetssätt, struktur, stöd, hjälpmedel, kunskap 
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Inledning 
I dag lever vi i ett samhälle med mycket högt tempo med ett stort utbud av information och 
intryck. En del elever har svårt att klara dessa intryck och vissa grupper har ännu större 
svårigheter. Så stora att de påverkar deras utveckling, inlärning och sociala anpassning. För 
lärare är det idag oundvikligt att möta elever med koncentrationssvårigheter och diagnoser som 
ADHD. Socialstyrelsen (2004, 2010) räknar med att cirka tio procent av alla elever i skolan i 
Sverige har ADHD, trotssyndrom eller uppförandestörningar. Ser man bara till delen ADHD är 
siffran mellan tre och sex procent. 

Elever med ADHD hamnar ofta efter i undervisningen i skolan och inte sällan är det skolans 
arbetssätt med för höga krav och för högt tempo som kan bidra till dessa konsekvenser 
(Socialstyrelsen 2004). Kadesjö (2010) menar att det är av yttersta vikt att pedagoger vet hur 
de skall möta och hantera elever som utmanar dem. Vidare anser Kadesjö att man redan i unga 
år ser att dessa elever skaffar sig beteendemönster som påverkar deras uppväxt. Enligt 
läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011) har alla elever rätt att få den hjälp de behöver för 
att nå målen inom alla ämnen. Detta är en svår utmaning för skolledare och pedagoger då de 
ekonomiska förutsättningarna för fortbildning och extra resurser ständigt verkar bli mindre i 
takt med att klasserna blir större. Lägger man till detta elever som har stora svårigheter med 
inlärning, social anpassning och koncentration så verkar man ha hamnat i en mycket brant 
nedåtgående spiral. Genom studien vill jag få förståelse för vilken kunskap pedagoger har om 
diagnosen ADHD, vilket stöd i undervisningen pedagoger anser att elever med ADHD är i 
behov av samt hur verksamma lärare arbetar med elever som har diagnosen ADHD. 

Syfte och frågeställningar 
Undersökningen avser att studera pedagogers förutsättningar och arbete med elever som är 
diagnostiserade med dysfunktionen ADHD inom grundskolan.  

Frågeställningar 

Vilken kunskap har pedagoger om diagnosen ADHD? 

Hur utformar pedagoger sitt arbete elever med diagnosen ADHD? 

Vilket stöd i undervisningen anser pedagoger att de har för elever med ADHD? 

Litteraturgenomgång 
I kapitlet går jag igenom framväxten av diagnosen ADHD, hur diagnosen ställs, de lagar som 
styr insatser kring elever med ADHD samt pedagogiska strategier i arbetet med elever med 
ADHD. 

ADHD. Historisk återblick. 
Diagnosen ADHD har genom åren haft olika namn men symtombilden har i stort gått ut på 
samma sak. Det första begreppet dök upp under mitten på 1900-talet som diagnostiskterm var 
MBD, Minimal Brain Damage. Det beskriver överaktivitet och brist på målinriktad aktivitet i 
samband med hjärnskada eller hjärnfunktionsstörningar (Gillberg C, Hellgren L, 2000). Under 
1960-talet ändrade man betydelsen MBD till Minimal Brain Dysfunction då man inte kunde 
påvisa någon hjärnskada i samband med problematiken, men beskrivningen av symptomen 
förblev de samma (Kadesjö 2007). 
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Under 1980-talet gick man mer och mer ifrån begreppet MBD och två nya begrepp började 
användas. I de nordiska länderna ersattes MBD med DAMP-begreppet och internationellt, 
främst USA började man använda diagnosen ADHD. Förkortningen DAMP står för Deficits in 
Attention, Motorcontrol and Perception alltså dysfunktion i fråga om avledbarhet, motorik och 
perception och ADHD-förkortningen står för Attention Deficit Hyperactive Disorder, 
uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (Kadesjö 2007). Båda dessa termer beskriver 
symtomen istället för att beskriva orsaken till symtomen och detta överensstämmer bättre enligt 
Kadesjö (2007) med internationella utvecklings- och beteendediagnossystem. För att få ett 
internationellt sammanhang beslutade forskargruppen bakom DAMP under 1990-talet att de 
skulle använda diagnoskriterierna för ADHD med ett tillägg, störd utveckling av 
koordinationsförmåga, Developmental Coordination Disorder (DCD) (Broberg, Almqvist, Tjus 
2003) Detta tillägg motsvarar motorik och perception i DAMP diagnosen (Gillberg C, Hellgren 
L, 2000). 

Vad är ADHD? 
Det är svårt att fastställa exakta mekanismer som gör att en person utvecklar ADHD men 
Beiderman och Faraone (2005) pekar på en hög grad av ärftlighet, påverkan på barnet under 
fosterstadiet av nikotin och förlossningskomplikationer. Socialstyrelsen (2010) beskriver 
samma saker att det finns en hög grad ärftlighet bakom problemen och att komplikationer under 
fosterstadium, förlossning eller nyföddhetsperiod samt missförhållanden i uppväxtmiljön kan 
leda till såväl ADHD som andra neurologiska avvikelser. Personer med ADHD har större 
sårbarhet för missförhållanden i uppväxten och de erfarenheter som de får i unga år får stor 
betydelse för hur de kommer att reagera i olika sammanhang senare i livet. 

Diagnossystemet för att utreda ADHD, DSM-IV, delar in ADHD i tre undergrupper enligt 
Broberg, Almqvist och Tjus (2003) 

ADHD med: 

1. Hyperaktivitet och impulsivitet 

2. Bara uppmärksamhetsstörning 

3. Kombinerad typ med både hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning. 

Elever som har med ADHD hyperaktivitet/impulsivitet rör sig mer än andra genom att springa, 
klättra, hoppa eller plocka i saker (Socialstyrelsen 2010). Ofta pratar eller låter dessa elever mer 
än andra. En del är inte synligt rastlösa som i beskrivningen ovan utan känner en otålighet i 
kroppen då inget händer eller om uppgiften de fått inte är tillräckligt stimulerande. Detta kan 
göra att överaktiva elever verkar oföretagsamma i vissa situationer. Rastlösheten gör att de blir 
mer impulsiva och har svårt att kontrollera eller hejda sina reaktioner. De har svårt att planera, 
tänka långsiktigt och förstå konsekvenser av sitt handlande vilket kan leda till frustration hos 
dem själva eller omgivningen. Denna grupp har svårt att lära sig av sina misslyckanden 
eftersom de inte stannar upp och tänker efter (Socialstyrelsen 2010). 

Elever som har ADHD med uppmärksamhetsproblem blir lätt störd av sin omgivning och tappar 
koncentration och fokus på det som de håller på med. Det är då mycket svårt för dem att hitta 
tillbaka till uppgiften och de blir inte klara. De kan även ha svårt att komma igång med en 
uppgift som de blivit tilldelade och sitter helt i sina egna tankar. Planering och organisering av 
egen tid och vad som de förväntas göra är också något som denna grupp har svårt för. De är 
dock sällan störande för sin omgivning på samma sätt som den hyperaktiva gruppen är 
(Socialstyrelsen 2010). 
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Den tredje gruppen är en kombination av mer eller mindre uttalade delar av 
uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet. (Socialstyrelsen 2010) 

Hur ställs diagnosen 

Brodin och Lindstrand (2004) pekar på hur viktigt det är att veta varför en diagnos ska ställas. 
Risken finns att diagnosen fokuserar för mycket på elevens svårigheter och att man glömmer 
bort miljön runt eleven. 

För att utreda om en elev har ADHD görs en undersökning ofta av både psykolog och läkare. 
Idag går det att på ett vetenskapligt tillförlitligt sätt, ställa diagnosen ADHD med hjälp av 
diagnosmanualen DSM-IV (diagnostic and statistical manual for mental disorders) ( Bilaga 1) 
vilken används av kliniker och forskare världen över (Socialstyrelsen 2004) Utredningen för 
ADHD består av medicinska undersökningar, tester, observationer och intervjuer med eleven. 
Elevens föräldrar och lärare från skolan är även de delaktiga med information till utredningen 
för att ge en klarare bild av hur eleven fungerar socialt i samspel med andra elever. 
Psykologen/läkaren observerar elevens motorik, språkliga förmåga, inlärning och begåvning. I 
kartläggningen tas även medicinsk information med, såsom tidig eller komplicerad födsel eller 
speciella sjukdomar. Utredarna tar även med information om funktionsnedsättningar, 
koncentrations och läs/skrivsvårigheter hos anhöriga. 

Syftet med utredningen är inte bara att beskriva elevens problematik utan även att beskriva och 
lyfta dess styrkor för att kunna sätta in rätt hjälp både i hemmet och i skolan. Behovet av en 
utredning finns när uppmärksamhetsproblemen blir så stora att de påverkar elevens möjligheter 
att hantera fritiden och skolan (Socialstyrelsen 2004). 

Ny diagnosmanual 

2013 kom en ny diagnosmanual att publiceras på svenska kallad DSM-5. Den ersätter DSM-IV 
och innehåller enligt American Psyciatric Association (2012) inte några förändringar i 
diagnoskriterierna. Däremot har en fjärde indelning av ADHD tillkommit, kallad ADHD med 
restriktiv ouppmärksamhet. Denna beskrivning kräver att personen uppvisar en kraftig 
ouppmärksamhet och alltså uppfyller diagnoskriterierna för uppmärksamhetsstörning samtidigt 
som personen uppfyller två av kriterierna för hyperaktivitet. Även åldern för när symtomen 
skulle börjat visa sig har förändras enligt American Psyciatric Association (2012). Tidigare 
skulle symptomen uppmärksammats före sju års ålder men detta har nu ändrats till 12 år då 
ADHD räknas till utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar där symptomen inte anses 
debutera efter det att barnet fyllt 12 år. Detta talar emot Kadesjö (2002) som menar att 
symtomen borde gå att upptäcka tidigare av en professionell utredare och därmed hjälpa både 
barnet och personer i dess omgivning att ge adekvat stöd och behandling. Gillberg och Kadesjö 
(2001) har visat på ett samband mellan ADHD och andra diagnoser. Personer med ADHD har 
enligt författarna sällan en ren ADHD diagnos utan oftast en kombination av diagnoser. I det 
nya systemet är det möjligt att även betrakta en person just utifrån denna kombination av 
diagnoser, exempelvis ADHD och autismspektrum, vilket inte var fallet i DSM-IV.  

Debatten kring diagnosen 

Debatten kring ADHD har på senare år ofta uppmärksammats i media. Två läger har kunnat 
urskiljas enligt Adriana Velasquez (2012). Den ena pekar på ADHD som biologiskt fenomen, 
där medicinska neuropsykiatriska och psykologiska orsaker ligger bakom en diagnos. Den 
andra inriktningen tittar på ADHD ur ett samhällsvetenskapligt och socialt sammanhang där 
samhället styr över vad som anses vara normalt. Författaren anser vidare att det finns fler sidor 
av debatten som måste lyftas. Till exempel hur diagnosen förstås och hanteras i skolan samt 
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skolans syn på vad som anses vara normalt. Elever med ADHD utmanar skolans 
normalitetssträvan men ändå skall delta under en skola för alla. Socialstyrelsens undersökning 
(2012) visar att barn födda i decembermånad löper större risk att få diagnosen ADHD jämfört 
med barn som är födda tidigare på året. Barns beteende även kan bero på olika miljöfaktorer, 
där exempelvis avsaknad av trygghet under vissa omständigheter kan uppvisa liknande 
symtombild som ADHD (Kärfe 2000; Socialstyrelsen 2004). Den amerikanske forskaren och 
psykologen Frank Barnhill (2012) menar att sjukdomar i sköld- och bukspottskörtel, vissa 
förgiftningstillstånd tillexempel blyförgiftning och sömnproblem kan misstolkas som ADHD 
symtom och leda till en felaktig diagnos. 

Kärfve (2000) anser att en ADHD-diagnos kan leda till flera nackdelar för barnet, bland annat 
förlorad självkänsla då barnet förstår att det inte är som alla andra. Det innebär att den hjälp 
som skulle komma med diagnosen kan i själva verket bli en nackdel då barnet ser sig själv som 
sin diagnos. Även föräldrarna till ett barn med ADHD menar Kärfve kan se diagnosen som 
något negativt då de kan komma att känna sig överkörda och missförstådda av skolan och 
sjukvården. Socialstyrelsen (2004) lyfter Kärfves kritik men anser samtidigt att barn med 
ADHD nästan alltid, långt före utredning, börjat tappa sin självkänsla och stämpla sig själv 
genom andra barns och vuxnas negativa omdömen. Det anses inte vara diagnosen i sig som 
stämplar barnet utan det är det avvikande beteendemönstret i förhållande till övriga gruppen 
som väcker uppmärksamhet (Socialstyrelsen 2004). 

Lagar och regler 
Det finns lagar och regler som utformats för att hjälpa barn med exempelvis ADHD diagnos. Enligt 
skollagen och Läroplanen för grundskolan, LGr11, skall undervisningen anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov.   

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 
vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800 1kap 4§). 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
främja elevernas lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.   Hänsyn skall tas till elevers 
olika förutsättningar och behov… Det finns också olika vägar att nå målet 
(Skolverket 2011 Lgr 11 s. 8). 

Vid behov av stöd i undervisning eller resurs skall enligt skollagen. 

Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges 
sådant stöd.(SFS 2010:800 3kap 8§) 

Skollagen framhåller vidare att all utbildning inom till exempel grundskolan skall vara likvärdig 
oberoende av var i landet den anordnas, ekonomiska förutsättningar för eleverna och sociala 
förhållanden. Här hänvisar skollagen till Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som även tar 
upp andra delar till exempel funktionshinder som måste tas i beaktande i fråga om rättigheter 
och möjligheter till utbildning (SFS 2010:800 1kap 8-9§). 

En likvärdig utbildning innebär dock inte att undervisningen ser likadan ut överallt och att alla 
resurser fördelas lika. Rektor, områdeschef har det övergripande ansvaret att se till att alla i 
behov av stöd i någon form får tillgång till detta och att resurser fördelas på ett sådant sätt att 
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extra stöd blir genomförbart. Rektor, områdeschef är även ansvarig att se till att rätt 
kompetensutveckling ges till den personal som kommer att jobba med barn i särskilt behov av 
stöd. Resurserna och stödet skall anpassas och fördelas efter den utvärdering av elevernas 
utveckling som pedagogen har genomfört med sin grupp (Lgr 11). 

En utredning av det pedagogiska arbetet kring ett barn med ADHD bör vara ett samarbete 
mellan pedagogisk personal och elevhälsan enligt Socialstyrelsen (2004). En utredning skall ge 
kunskap om barnets förutsättningar pedagogiskt, intellektuellt, emotionellt och socialt genom 
att kartlägga barnets kunskapsnivå i olika ämnen där det redovisas hur specifika svårigheter, 
begåvningsnivå, inlärningsförmåga samt hur barnets självbild och roll i gruppen kommer till 
uttryck i inlärningen. 

Insatserna kring ett barn med ADHD skall i första hand vara inriktade på att skapa 
förutsättningar kring barnet så att det kan fungera i sin skolmiljö, så att inte denna skapar 
ytterligare problem för barnet. Miljön skall tillrättaläggas så att den blir förutsägbar och med 
möjlighet till avskärmning. Förhållandena i skolan utgör en viktig del i hur barnets svårigheter 
kommer till uttryck. (Socialstyrelsen 2004) 

Alla insatser inom skolan måste vara väl förankrade med barnets hem, bland de pedagoger som 
jobbar med barnet och med ledningen på skolan. Dessa måste tillsammans framstå som eniga i 
de beslut som gäller barnet och dra åt samma håll (Juul 2005). 

För kontakter med hemmet vilar ansvaret på rektor att sådana upprättas och att problem och 
svårigheter för barnet meddelas till hemmet (Lgr 11). 

Abrahamsson (2010) menar att för att pedagoger skall kunna förstå och hjälpa barn med ADHD 
i en skolmiljö måste de först förstå att elevens beteende inte grundar sig i någon vilja att förstöra, 
dominera eller provocera och att de inte går till skolan med en vilja att misslyckas. Pedagogerna 
måste titta bakom beteendet och försöka se de underliggande orsakerna till problemet. 
Författaren anser att beteendet är som toppen av ett isberg, med det underliggande väl synligt 
om man orkar och vågar titta djupare och inte låta barnet bli sin diagnos anser. 

Pedagogiska metoder och strategier 
I detta kapitel har jag kartlagt pedagogiska arbetssätt som riktar sig till barn med ADHD. 
Arbetssätten är samlade under sex rubriker, kartläggning, struktur, kommunikation, regler, 
pedagogiska hjälpmedel och samarbete med hemmet. 

Kartläggning 

Hellström (2004) beskriver vikten av en pedagogisk kartläggning på hur en elev ligger till 
kunskapsmässigt och socialt i förhållande till de krav som ställs inom skolan, men även för att 
hitta nya eller förändra de arbetssätt efter vilka skolan arbetar så att de bättre lämpar sig för den 
enskilda eleven. Kartläggningen ska identifiera situationer som inte fungerar men framförallt 
situationer som fungerar. Det är därför viktigt menar Hellström att beskriva exempel på 
situationer så att man får en klar bild av vad som utlöser problemsituationer och vilka 
konsekvenser som de får. Men det är framförallt viktigt att visa på vad som fungerar så att detta 
kan förstärka ytterligare och ge eleven självförtroende och känslan av att lyckas. I 
kartläggningen bör man även ta upp faktorer i omgivningen som kan påverka barnet, 
gruppstorlek, när barnet fungerar bäst, olika arbetsformer, vilka fungerar vilka fungerar inte, 
miljön i klassrummet och på skolgården. Enligt Hellström (2004) bör man även upprätta ett 
åtgärdsprogram med lång- och kortsiktiga mål för barnet och hur dessa skall uppnås. Barnet bör 
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vara delaktigt i utvecklandet av åtgärdsprogrammet för att få en känsla av att kunna påverka sin 
skolvardag. 

Struktur 

Skolmiljöns påverkan på en elev med ADHD diskuteras av både Kadesjö (2010) och Gillberg 
(2005) som menar att pedagoger i allmänhet har för lite kunskap om ADHD och hur de på bästa 
sätt kan undervisa dessa elever i skolan. Bristen på kunskap hos pedagogerna sätta onödig press 
på eleven och leda till socialt utagerande. Författarna poängterar att utan tydlig struktur, stöd 
och hjälp från pedagogen kan eleven i tidig ålder etablera beteendemönster som påverkar deras 
inlärning och uppväxt. 

Hellström (2007) menar att i all form av undervisning är upplägget och strukturen viktig för att 
fånga och hålla kvar uppmärksamheten hos eleverna. Detta är framförallt viktigt i undervisning 
av elever med ADHD då de anses ha svårt att hålla fokus över tid och lätt blir distraherade av 
ljud, rörelser och annat som händer i dess omgivning. Författaren anser vidare att dessa barn 
behöver dagliga rutiner och ett tydligt upplägg av dagen. Man kan även behöva korta ner 
arbetspassen och växla mellan uppgifter för att barnet skall orka hålla fokus. 

Enligt Hellström (2007) är det fyra delar som barnet behöver få åskådliggjort för sig för att 
kunna hitta rutiner och struktur i sitt arbete: 

• Vad det ska göra 

• När saker äger rum 

• I vilken ordningsföljd 

• Hur ska det gå till 

Ett tydligt schema med bilder och text som visar dagens aktiviteter i den ordning de kommer 
ger barnet en bild av och förberedelse på vad som skall hända (Hellström 2007). Författaren 
menar att även fria aktiviteter, t.ex. raster, kan behöva schemaläggas och visas på schemat som 
en uppgift för barnet. Detta stöds även av Kadesjö (2007) som menar att rasterna måste planeras 
som en uppgift för barnet då det annars lätt förlorar konstruktiva sysselsättningar. Barnet 
behöver hjälp att samspela, i första hand med andra barn i mindre grupp och i andra hand med 
att hitta andra sysselsättningar med hjälp av en vuxen. 

Elevens placering i klassrummet, kapprummet och omklädningsrummet på idrottslektionerna 
är viktig för dess struktur och grepp om tillvaron. Elevens placering bör vara sån att den 
underlättar samspel och ögonkontakt med pedagogen och att det störs så lite som möjligt av de 
övriga elevernas aktiviteter (Kadesjö 2007). Elever med ADHD kan behöva ha en reträttväg till 
någon avgränsad del av rummet för att kunna ta igen sig och lugna ner sig (Hellström 2007). 

Kommunikation 

Hellström (2007) anser att när man undervisar elever med ADHD är det viktigt att tänka på att 
dessa barn har svårt att uppfatta långa instruktioner i flera moment. Det gäller framför allt 
kollektiva instruktioner till hela gruppen. Pedagogen bör till att börja med försäkra sig om att 
han/hon fångat elevens uppmärksamhet genom att exempelvis vara intill eleven för att sedan ta 
ögonkontakt eller försiktigt lägga en hand på elevens rygg eller arm. Det är även viktigt att 
använda ett tydligt kroppsspråk med gester, tecken och mimik. Hellström anser vidare att 
pedagogen bör vara kortfattad och undvika negationer och ironi i sitt samtal med eleven. 
Instruktionerna till det pedagogen vill att eleven skall göra ska vara begränsat och utan dubbla 
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eller diffusa budskap. Instruktionerna avslutas med att pedagogen beskriver vad eleven skall 
göra när uppgiften är färdig och försäkrar sig om att eleven uppfattat vad som sagts. 

Juul (2005) påpekar att pedagogen bör undvika ordet inte i en instruktion och istället berätta 
och visa vad eleven skall göra samt ge påminnelser i de fall eleven har glömt bort uppgiften 
eller någon regel. Enligt författaren är det viktigt med positiv förstärkning i sin kommunikation 
med barn med ADHD och att peka på det som barnet gjort bra och vad som har fungerat. Tjat 
och förmaningar efter misslyckanden och regelöverträdelser fungerar sällan på dessa barn. Det 
kan istället leda till låg självkänsla och att barnet undviker situationer eller uppgifter som det 
tror att det kommer att misslyckas med menar Axengrip (2004) När man berömmer barnet måste 
man tänka på att vara specifik i vad som beröms och sätta ord på beteendet man berömmer. 
Även små självklarheter och små framsteg hos barnet är värt att berömma. På detta sätt kan 
man påverka barnets beteende i önskvärd riktning enligt Hellström (2007). För att ytterligare 
motivera och uppmuntra ett önskvärt beteende kan det ibland vara effektivt med ett 
belöningssystem. Det ska inte vara en muta utan ett sätt att kraftigare förstärka ett önskvärt 
beteende hos barnet enligt Hellström (2007). Hellström påpekar vidare att belöningarna kan 
både vara materiella och i formen av förmåner eller trevliga aktiviteter. Välj att belöna sådant 
som barnet kan lyckas med och synliggör det på en lämplig plats för barnet. 

Enligt Rönhovde (2006) är det viktigt för pedagogen att vara öppen med svårigheterna för barn 
med ADHD. Genom att förmedla ett öppet förhållningssätt och genom att vara delaktig i lekar 
och andra aktiviteter kan pedagogen förmedla socialkompetens och kommunikation till eleven 
och till de andra i gruppen. Detta synsätt stöds även av Hellström (2010) som menar att bristen 
på kunskaper om en kamrats svårigheter kan leda till att eleven inte ses som en bra kompis och 
blir därför blir utanför eller mobbad. 

Regler 

I likhet med långa instruktioner kan det svårt för eleven att minnas långa och komplicerade 
regelformuleringar. Enligt Juul (2005) bör regler för elever med ADHD vara tydligt utformade 
och kopplade till specifika situationer eller handlingar. Reglerna måste finnas i alla situationer 
och på alla platser som eleven kan tänkas hamna i under en dag, kapprummet, klassrummet, 
skolgården, matsalen m.m. Författaren menar att de ordningsregler och lekregler som vanligtvis 
finns på olika platser i skolan bör vara ännu tydligare för elever med ADHD och gärna 
förtydligas med kroppsspråk och upprepade påminnelser av vuxna i skolan. 

Barn med AD/HD gör under en skoldag ibland dumma eller provocerande saker, enligt Juul 
(2005) är det då viktigt att inte låta sig provoceras utan med lugnt kroppsspråk och i samma 
neutrala, bestämda tonfall upprepa sin uppmaning till barnet och samtidigt ställa sig i vägen för 
det som lockar eller visa på vad man vill att barnet skall göra. Hellström 2010 pekar på 
betydelsen av direkt beröm i anslutning till en viss händelse så att en positiv feedback kan ges.   
Ytterligare en strategi för pedagogen är att ignorera elevens mindre önskvärda beteende. Denna 
strategi lämpar sig bäst när elevens beteende ses vara ett försök att väcka uppmärksamhet. 
Pedagogens uppmärksamhet bör koncentreras på någon eller något annat så att eleven inser att 
det dåliga beteendet inte lönar sig. Så fort eleven slutar är det då viktigt att pedagogen ger beröm 
och uppmuntrar eleven till att fortsätta med sin uppgift. Hellström påpekar att denna metod inte 
är lämplig att använda om eleven har ett aggressivt eller destruktivt beteende. Då gäller istället 
för pedagogen att ingripa innan situationen gått för långt, att handla istället för att resonera med 
barnet, vara kortfattad och neutral i sina förmaningar och undvika att hamna i affekt. Hejlskov 
(2012) menar att en människas affekter och sinnelag i en sådan situation kan smitta av sig och 
göra situationen värre. Författaren poängterar att om man med ett lugnt sinnelag kan möta 
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barnet på dess nivå och att ta ett steg tillbaka kan man få barnets aggressiva beteende att 
avstanna. 

Regelbrott kan ibland få medföra konsekvenser för barnet anser Juul (2005) Dessa 
konsekvenser måste vara i förväg överenskomna med barnet och preciserade på vad som 
kommer att hända om regler överträds. Konsekvenserna handlar inte om eventuella straff som 
vissa beteenden skall medföra framhåller Juul utan mer att föregripa och förutse situationer 
genom vägledning. Det kan vara att man plockar undan efter sig innan man går ut på rast och 
att rasten inte börjar förrän detta är gjort. Precis som med berömmet är det viktig att 
konsekvensen för ett icke önskvärt beteende ligger i direkt anslutning till detta. Även detta för 
att få återkopplingen mellan handling och konsekvens poängterar Juul. Vidare menar Juul att 
rena straff ofta inte är en bra lösning på ett beteendeproblem, straffet utdelas ofta i affekt och 
avtjänas inte alltid i direkt anslutning till regelbrottet vilket leder till att det inte tjänar något 
syfte för barn med ADHD som inte kan se konsekvenser av sitt handlande över tid. 

När man lär känna barnet och börjar kunna se vilka situationer som är svåra för det. Kan man 
enligt Beckman (2004) hjälpa barnet med en ”färdplan”, ett handlingsschema som talar om för 
barnet hur det skall göra i en för barnet svår situationen. Barnets delaktighet och egna förslag 
på åtgärder är viktiga för planens utformning. Pedagogens uppgift blir att sammanställa, 
påminna och berömma barnet när det följt planen framhåller Beckman. 

Hjälpmedel 

För att hjälpa elever med ADHD i skolsituationen, då främst med uppgifterna i klassrummet, 
ställs pedagogens fantasi och kunnande ofta på prov. Uppgifterna skall vara intressanta och 
lockande samtidigt som de skall vara kunskapsmässigt utvecklande och följa läroplanen för vad 
eleven skall kunna för att nå målen. 

Som tidigare tagits upp kan placering i kapprum, klassrum och matsal vara goda hjälpmedel på 
vägen men ofta krävs det mer än en strukturerad skolmiljö för att barn med ADHD skall kunna 
tillgodo göra sig skoldagen. Visuella hjälpmedel som piktogram, färgkombinationer och skrivna 
uppgifter/scheman kan hjälpa till att visa i vilken ordning saker förväntas bli gjorda samt vad 
som skall användas till uppgiften. Hjälp att stäng ute synintryck med skärmar och placering i 
klassrummet för att skapa lugn och minska nyfikenheten på vad de andra gör just nu kan även 
det hjälpa barnet att komma till ro i klassrummet. Ibland kan barn med ADHD ha svårt med 
tidsuppfattning och lång tid någonting tar. Då kan det vara till fördel för barnet att få tiden 
åskådlig gjord. En timstock, äggklocka eller färger på en vanlig klocka som visar hur länge det 
är kvar av till exempel lektionen kan hjälpa barnet bilda sig en uppfattning av hur tiden går. 

Beckman (2008) menar att auditiva hjälpmedel kan hjälpa barnet blockera ut eller ta in de ljud 
som det antingen blir störd av eller hjälpt av. Musik i hörlurar under arbetspassen är ett exempel 
på att stänga ute ljud och reglera ljudnivån eller göra det synligt när ljudet blir för högt genom 
en ljudmätare är exempel på hjälp för att få förutsättning att ta in information. 

Barn med ADHD har ofta svårt att utföra mer än en sak i taget och kan ha problem att flytta sin 
uppmärksamhet utan att tappa koncentrationen, det är därför till fördel för barnet om det får tid 
att så långt som möjligt göra färdigt en uppgift innan man börjar på nästa eller byter ämne. Juul 
(2005) menar att man därför skall vara noga med att förbereda barnet på avbrott och 
förändringar i uppgiften som det håller på med i god tid så att barnet får tid att flytta sin 
uppmärksamhet. 

För att dämpa barnets motoriska oro kan man ha nytta av att växla mellan stillasittande och 
rörlig aktivitet och komma ihåg att dessa barn faktiskt inte klarar av att sitta stilla påpekar Juul 
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(2005). Hon skriver vidare att eleven bör få möjlighet att ställa sig upp, gå en sväng för att 
hämta något eller bara sjunka ihop i sin bänk en stund. En fysisk aktiv rast kan även den bidra 
till att barnet får ur sig rastlösheten och kan fokusera bättre inne i klassrummet. En ”plock sak”, 
en påse med risgryn eller liten gummiboll, som barnet har tillhands i sin bänk kan hjälpa barnet 
att hålla sina händer sysselsatta och därmed hjälpa barnet att koncentrera sig. Axengrip och 
Axengrip anser i sin bok Pedagogiska strategier (2004) att man kan underlätta koncentration 
och inlärning genom att låta barnet sitta på en bolldyna. Det får då öva sig i att hitta en dynamisk 
sittställning och kroppens tyngdpunkt samt att träna sin balans. De menar att mindre energi 
läggs på kroppsställningen och att den istället kan läggas på fokus och inlärning. 

Om barnet har motoriska svårigheter kan det vara lämpligt att lägga in motorisk träning i 
undervisningen, till exempel öga-hand och finmotorik anser Juul (2005). Detta för att hjälpa 
barnet att till exempel lära sig att skriva, som kräver god perception och motorik. Axengrip 
(2004) påpekar att det idag finns många bra datorprogram för till exempel inläsning av 
läroböcker genom talsyntes, läs- och skrivträning. Datorn kan vara ett bra hjälpmedel för barn 
med ADHD då den motoriska ansträngningen blir mindre och de kan koncentrera sig på 
inlärningen. Författarna framhåller även att små billiga hjälpmedel kan även de göra stor nytta. 
En greppvänlig penna hjälper eleven forma bokstäver och att rita, en linjal med tyngd och ett 
bra grepp underlättar för personer med motoriska svårigheter. 

Det viktigaste är dock, menar Juul (2005), att eleven får lyckas med det som de har tagit för sig. 
Pedagogens uppgift blir att hjälpa barnet se sina framsteg och att få barnet att känna sig duktig. 
Svårigheterna för dessa barn skiljer sig otroligt mellan varandra och det är därför viktigt för 
pedagogen att se och förebygga situationer som kan leda till ständiga misslyckanden och 
frustration. En tumregel, anser Juul, är att barn med ADHD endast bör delta i en aktivitet om 
det finns 90 procents chans att de skall lyckas och få framgång. 

En elevassistent kan i vissa fall vara nödvändigt att sätta in till ett barn med ADHD för att agera 
som ett hjälp-jag anser Juul (2005). Assistentens uppgift är att förebygga och att ge stöd i 
situationer som kan uppkomma. Hur väl man än planerar är en dag i skolan inte statisk och 
innehåller förändringar och situationer som är svåra att förutse. Barn med ADHD har i vissa 
fall svårt att klara sådana föränderliga situationer utan behöver någon som leder dem rätt och 
som kan stödja och förklara vad som skall hända. Elevassistenten i likhet med pedagogen måste 
ha goda kunskaper om barnets svårigheter för att kunna förebygga och hjälpa eleven att 
utvecklas. Men även kunskaper i allmänna symtombilder och generella hjälpmedel för barn 
med ADHD. Assistenten måste vara medveten om vad, hur, när och varför åtgärder måste sättas 
in. Därför är utbildning om ADHD av de vuxna som undervisar barnet mycket viktigt menar 
Juul. 

Samarbete med hemmet 

Kontakten och samarbetet med barnets hem är viktigt för att pedagoger och föräldrar skall 
kunna stötta varandra och utarbeta gemensamma förhållningssätt gentemot barnet menar 
Agneta Hellström (Beckman 2004). Föräldrarna men även barnet bör vara delaktiga i upplägget 
av ett åtgärdsprogram där metoder, strategier, belöningssystem och målen tydliggörs. 

I alla beslut kring åtgärder runt barnet måste föräldrar och skola vara eniga för att de skall få 
bästa möjliga effekt och undvika att barnet spelar ut parterna mot varandra anser Juul (2005). 
Det är även viktigt, anser Juul, att man som pedagog intar just rollen som pedagog och inte tar 
på sig andra roller gentemot föräldrarna eller barnet som till exempel familjeterapeut eller 
psykolog. I kontakten med föräldrarna måste pedagogen också vara uppmärksam på var i 
sorgeprocessen över att ha ett handikappat barn föräldrarna är, så att man inte gör övertramp 
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som kan vara svåra att reparera. Pedagogen bör signalera en positiv grundsyn mot föräldrarna 
och deras svåra situation menar Juul (2005). 

Metod 
I detta kapitel redogör jag för rapportens datainsamlingsmetod, urval, genomförande, 
analysmetod, reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. 

Undersökningen valdes att göras kvalitativ intervjustudie med pedagoger som arbetar med barn 
med ADHD diagnos. Enligt Kvale (1997) kan en kvalitativ intervjustudie ge ett rikt material 
där svaren från informanterna är uttömmande och nyanserade vilket motiverar mitt val av 
metod. Syftet med de kvalitativa intervjuer är, enligt Kvale, att beskriva och förstå hur 
människor tolkar, upplever och formar sin värld. 

Intervjuerna var halvstrukturerade, det vill säga att frågorna som ställdes följde en i förväg 
bestämd form men anpassades under intervjun även efter informanternas svar. (Kvale 1997) 
För att kunna samla in så mycket information som möjligt genom mina intervjuer lade jag till 
följdfrågor i intervjuerna. Följdfrågorna kunde vara både förståelsefördjupande och i syfte att 
få ett mer uttömmande svar av den informanterna. Exempel på följdfrågor kunde vara ”Kan du 
utveckla?”, ” kan du ge exempel på”, ”du menar att”. Enligt Johansson & Sveder (2010) kan 
upprepningar, ”speglingar” av det som intervjuade sagt i sina svar uppmuntra till att den 
intervjuade stannar kvar vid ämnet och fortsätta sina tankebanor. I och med detta blir svaren 
mer uttömmande och kan skapa klarhet i intervjun. 

Urval 
 Arbetet inriktades medvetet till att behandla elever med ADHD för att begränsa arbetssätten 
från andra neuropsykiatriska handikapp. Vidare begränsades studien till att genomföras i 
årskurserna två till fyra i grundskolan då jag tror det är här som beteendet gör sig tydligt på ett 
tidigt stadium och man kan sätta in tidiga pedagogiska insatser. Urvalet av skolor har skett inom 
en medelstor svensk kommun. De deltagande skolorna valdes ut genom ett samarbete med 
rektorn på skolan där jag är verksam då denna har kunskaper om vilka skolor i kommunen som 
skulle kunna vara aktuella för studien. Från de sex skolor som rekommenderades valde jag ut 
fyra skolor från ganska olika områden för att få en demografisk spridning ekonomiskt, socialt 
men även fördelat på stad och landsbygd. Ur bekvämlighetssynpunkt valdes skolor som inte 
låg mer är 20 minuters bilresa från min egen arbetsplats. Då dessa skillnader mellan skolorna 
inte var ett syfte med studien så kommer de inte att redovisas under resultat. Inga intervjuer 
med pedagoger har genomförts på den skola där jag själv är verksam för att inte blanda in egna 
arbetssätt och tankar. Pedagogerna som jag intervjuade har alla idag i sin klass elever med 
diagnosen ADHD och har under några år arbetat med dessa. I studien har jag genom intervjuer 
med fyra stycken pedagoger försökt att få en bild av vad som karaktäriserar elever med ADHD 
diagnos samt hur man kan arbeta inom skolan för att hjälpa dessa elever att nå de mål som 
grundskolans styrdokument anger. 

Då syftet med studien var att undersöka hur pedagoger inom grundskolan arbetar med elever 
som är diagnostiserade med dysfunktionen ADHD och jämföra arbetssätten med forskning 
området har litteratur inom området presenterats i föregående kapitel. Litteraturen är av 
pedagogisk karaktär som helt eller delvis vänder sig till pedagoger och deras planering av 
verksamheten i skolan. Johansson & Svedner (2010) menar att läsa in sig på ämnet och 
undersöka kompletterande information som kan användas vid jämförelser och förförståelse i 
sin studie är huvudmetod vid en kvalitativ studie. 
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Genomförande 
Rektorn på de skolor där jag valde att genomföra intervjuerna kontaktades via mail där jag 
berättade om syftet med studien samt att jag önskade genomföra intervjuer med pedagoger på 
den skolan. Alla rektorer hänvisade vidare till antingen enskilda lärare eller till arbetslag som 
jag kunde kontakta. I det inledande mailet (Bilaga 2) till pedagogerna presenterade jag mig själv 
samt mitt syfte med rapporten. Det betonades att medverkan var helt frivillig samt att de även 
närsomhelst kunde avbryta en eventuell pågående intervju. Efter godkännande från 
pedagogerna att genomföra intervjun skickades intervjufrågorna (Bilaga 3) ut via mail till 
pedagogerna och betonades återigen att medverkan var helt frivillig och kunde avbrytas när 
som helst. (Vetenskapsrådet 2011) I detta mail efterfrågades pedagogernas samtycke att 
intervjuerna spelades in samt telefonnummer där de kunde nås på dagtid för att vi skulle kunna 
avtal tid och plats för intervju. Tiden och platsen för intervjun fick pedagogerna styra. Alla 
pedagoger valde att bli intervjuad på sin egen skola och alla godkände bandinspelning. Av de 
pedagoger som jag intervjuat så var tre kvinnor och en man. Tiden som intervjuerna varade 
varierade mellan tillfällena men varade i snitt cirka 40 minuter. 

Analysmetod 
Efter intervjuerna transkriberades bandinspelningarna i en mer läsvänlig form där pedagogernas 
talspråk gavs en mer skriftspråklig karaktär (Kvale 1997). De utskrivna intervjuerna lästes 
igenom ett flertal gånger för att ge en god kännedom om materialet och där jag sökte efter 
uttalanden som kunde hjälpa mig att besvara mina forskningsfrågor.   Pedagogernas uttalanden 
sammanfattades genom en meningskoncentrering där längre uttalanden pressades samman i 
kortare uttalanden (Kvale 1997). Bland intervjusvaren sökte jag likheter och skillnader dels 
mellan pedagogernas uttalanden men även gentemot forskning inom området. Delar som ansågs 
relevanta valdes ut till rapporten och redovisas i resultatkapitlet. 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) om konfidentialitet har jag ändrat pedagogernas 
namn och inte tagit med några karaktäristiska drag om varken pedagogerna eller den skola 
som de är verksamma på. Detta för att inte utlämna pedagogerna eller deras elever. Enligt 
vetenskapsrådets nyttjandekrav kommer all data att bara användas till denna studie samt allt 
inspelat intervjumaterial raderas när studien är färdig. 

Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menas mätnoggrannheten i den metod som man använt i sin studie. För att en 
undersökning skall ha en hög reliabilitet måste man enligt Stukát (2005) uppnå samma resultat 
om man gör om undersökningen vid upprepade tillfällen. Min studie var en kvalitativ 
intervjustudie med pedagoger som undervisar barn med ADHD vilket innebar att svaren 
varierade mycket mellan olika intervjusituationer. Merriam (1994) menar att reliabiliteten i en 
studie kan stärkas genom att läsaren ges möjlighet att följa i forskarens spår. Jag har därför 
utförligt i mitt metodkapitel och delvis i resultatkapitlet redogjort hur undersökningen gått till 
samt redovisat den intervjuguide som ligger till grund för intervjuerna (Bilaga 3). I 
resultatkapitlet belyses pedagogernas uttalanden med citat vilket gör att möjlig gör för läsaren 
att i högre grad värdera resultaten. Trost (1993) menar att reliabilitet bygger på kvantitativa 
studier och det blir då svårigheter att tala om reliabilitet vid en kvalitativ intervjustudies som 
bygger på den intervjuades egna åsikter om ämnet. Johansson och Svedener (2010) menar 
däremot att reliabiliteten inte bara innefattar de intervjuades egna åsikter utan även hur 
intervjufrågorna är formulerade, om alla intervjuer gått till på ett liknande sätt samt om 
frågeställningarna kan missuppfattas av den intervjuade. För att öka reliabiliteten läste jag 
noggrant litteratur och satte mig in i ämnets problematik. För att försäkra mig om att frågorna 
skulle uppfattas på ett korrekt sätt testade jag intervjufrågorna på kollegor innan intervjuerna. 
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Validitet innebär en kontroll av tillförlitligheten i en studie, har man mätt det som man avsåg 
att mäta samt om man tolkat sina resultat på ett rimligt sätt. Johansson & Svedener (2010) lyfter 
fram två begrepp inom validitet, innehållsvaliditet och begreppsvaliditet. Innehållsvaliditeten 
innebär att resultatet täcker det område som man avsåg att mäta och begreppsvaliditet innebär 
de att de begrepp som forskarna kommit fram till är relevanta för sin forskning har samma 
innebörd för andra som använder samma ord. Det vill säga att man inte fastnat i sitt eget 
tänkande och förutsätter att alla menar samma sak med samma ord. I resultatet har jag därför 
valt att först presentera intervjuerna var för sig och därefter sammanfört dess likheter och 
olikheter så att läsaren själv kan bedöma textens trovärdighet. 

Resultat 
I detta kapitel redogör jag sammanfattat för intervjuerna med pedagogerna samt belyser med 
citat från intervjuerna. 

Intervju med pedagog Charlotta 
Jag träffar Charlotta i klassrummet där hon arbetar, eleverna hade gått för dagen och Charlotta 
sitter med rättningsjobb. Hon berättar att hon arbetat som lärare i tio år och på samma skola sen 
hon anställdes. Just nu arbetade hon i en åk 4 på grund av personalomfördelningar men hade 
under nästan alla sina år på skolan arbetat inom årskurs 1-3. Charlotta menar att man i hennes 
utbildning fått väldigt lite kunskap om barn med till exempel ADHD och hur man kan arbeta 
med deras speciella behov. De kunskaper som hon besitter har hon skaffat sig genom kurser på 
eget initiativ efter utbildningen då hon upplevde att hennes egen kunskap inte räckte till och att 
inga medel för fortbildning inom området var tillgängliga från arbetsgivaren.  Charlotta menar 
att utifrån hennes erfarenhet är förberedelse A och O när man arbetar med elever med ADHD. 
Att försöka förutse situationer och reaktioner och att ha en tydlig struktur i det som skall göras 
under lektionen. Varje dag skall se ganska likadan ut från det att barnet kommer till skolan till 
dess det går hem från skolan. Ett kritiskt moment som Charlotta nämner i intervjun är då klassen 
skall avbryta en uppgift för att börja något nytt. Det kan vara en ny lektion, en rast eller att 
någon oanmäld person kommer in i klassrummet för att informera om något. Charlotta upplever 
då att elever med ADHD lätt tappar koncentrationen och har svårt att hitta tillbaka till fokus på 
uppgiften. 

 Ibland kan fokustapp göra så att en hel lektion går bort för eleven 
 innan den hittar tillbaka ibland går det snabbare. I sällsynta fall 
 blir tappet ett stressmoment som kan leda till visst utåtagerande. 

Charlotta säger att det kan vara ganska lätt att falla i fällan att göra det enkelt för sig. Att ge en 
elev, med till exempel ADHD, för denne enkla och roliga uppgifter för att denne skall vara lugn 
och inte störa de andra som vill arbeta. Charlotta menar att man gör både sig själv och barnet 
en enorm otjänst genom att arbeta på det viset. Hon menar att man som pedagog istället måste 
göra uppgifterna väldigt konkreta för barnet. Korta övningar med få moment i varje övning och 
på en lämplig nivå, inte för svårt men heller inte för lätt. Barnet måste få lyckas och man måste 
som pedagog lyfta barnets starka sidor genom att sätta korta delmål och ansvar som det kan 
växa i. 

 Jag tror att man som pedagog måste hitta sina egna sätt att nå 
 fram till barnet och vilka behov som de har. 

För just hennes del har hon och barnet tecken och sen tidigare överenskomna signaler när de 
kommunicerar som sådant som rör barnets svårigheter. Pekningar, nickningar och blickar som 
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Charlotta och eleven förstår men som andra i klassen inte lägger så stor vikt vid. Charlotta 
upplever att elever med ADHD behöver hjälp att förstå och hantera olika situationer. Därför 
kan det vara bra med kortare arbetspass där eleven även kan gå mellan olika, i förväg, bestämda 
stationer för att få variation. Charlotta tillägger att det som fungerar för ett barn naturligtvis inte 
garanterat fungerar för att annat. Charlotta berättar att det enda hjälpmedel som hon använder i 
sin undervisning som är direkt knutet till eleven med ADHD är en timstock som visar tiden med 
olika lampor. Vid 15 minuters arbete lyser 15 lampor som sedan slocknar en efter en tills dess 
15 minuter har gått. Eleven kan genom detta system få en konkret upplevelse av att tiden går.   

Charlotta upplever att hon har ett ganska bra samarbete med föräldrar. Ett snabbt SMS eller ett 
mail för att kort berätta om dagen, om läxor eller om hon och föräldrarna bör ha mer kontakt 
för att prata om något positivt eller negativt har hänt. Att ”även meddela små positiva saker till 
föräldrar” upplever Charlotta som viktigt berättar hon. Föräldrar till barn med ADHD upplever 
stress och oro över sitt barn och ofta kommer bara det negativa fram till deras öron. Att få höra 
att ens barn är duktigt och gör framsteg är viktigt för alla föräldrar och i synnerhet föräldrar till 
barn med ADHD berättar Charlotta 

Intervju med pedagog Åsa 
Jag träffar Åsa i skolans personalrum, vi var ensamma då klockan är nästa sju på kvällen och 
Åsa just har avslutat några utvecklingssamtal. Åsa är en av två lärare som undervisar i den här 
trean. Åsa är i grunden förskollärare sedan sex år tillbaka men arbetar inom skolan då det är 
brist på lärare för tidigare åldrar och övertalighet på förskolan. Åsa har ingen speciell utbildning 
i hur man bemöter barn med diagnoser men menar att hon har det generella klart för sig men 
att hon lär sig eftersom. Hon pekar på att man aldrig är ensam i ett arbetslag och att det är viktigt 
att våga fråga och att man har en öppen dialog mellan kollegor så ingen tror att de måste vara 
”bror Duktig och klara allting själv”. I arbetslaget har de även haft kontakt med specialpedagog 
varje vecka samt skolpsykolog cirka en gång i månaden. Att få möjlighet att prata av sig, att 
vara arg eller glad på sånt som har hänt är också viktigt, anser Åsa. 

Åsa menar att grunden till undervisning av barn med ADHD är struktur och ordning i deras 
skoldag. Åsa och hennes kollega går igenom dagen varje morgon med hela klassen och sedan 
går Åsa, barnet med ADHD och en till två andra barn ut till ett grupprum utanför klassrummet 
medan de som stannar i klassrummet läser i sin bänkbok. Åsa går igenom dagen en gång till, 
vad som kommer att hända och vad som de skall jobba med. Åsa upplever att stora delar av 
dagen blir lugnare och att små förändringar lättare tas emot när barnet har en mall över hur 
dagen kommer att vara på det stora hela. Alla barn är olika och barn med ADHD är inget 
undantag därför är det svårt att säga att det här kommer att funka om man pratat om vissa 
metoder eller arbetssätt. En del barn funkar i gruppen andra har behov av att få gå ifrån och 
arbeta i lugn och ro enskilt. Åsa pekar på att detta är viktigt att man berättar för alla barn i 
gruppen att alla i klassen har olika behov och att alla inte lär sig på samma sätt. Alla i klassen 
vet om att det här barnet har ADHD och att de med föräldrarnas och barnets tillåtelse alltid har 
pratat öppet. 

 Övriga elever kan få veta konkret vilken problematik som finns för 
 ADHD elever men även vilka styrkor. 

Då klassen har tillgång till ett grupprum och två pedagoger finns möjligheten att kunna gå ut 
och arbeta med de elever som behöver det. I grupprummet finns det även en dator med skriv 
och läs program som eleverna kan arbeta med. 

Jag upplever att NN kan koncentrera sig längre när han arbetar vid 
en dator än vid arbete vid sin bänk. 
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Åsa upplever föräldrakontakten som god men att den kunde fungera bättre. Dels har båda 
pedagogerna i klassen lite tid att under samma dag informera föräldrarna om vad de jobbat med, 
om läxor och händelser som kan vara bra för föräldrarna att känna till. Dels så upplever Åsa att 
de inte riktigt får den respons de önskar från föräldrarna förmodligen även det på grund av 
tidsbrist säger Åsa. 

Intervju med pedagog Helena 
Jag träffar Helena i hennes klassrum efter skoldagen. Hon undervisar i en årskurs tre där det går 
två pojkar med diagnosen ADHD. Helena har arbetat som lärare i elva år. Helena fick inför 
övertagandet av klassen för två år sedan gå kortare utbildningar i hur man bemöter barn med 
ADHD. Lärorika kurser på ett sätt säger Helena men som egentligen inte gav några pedagogiska 
verktyg utan mer bara förståelse och inblick i problematiken med ADHD i skolan. 

En av pojkarna i Helenas klass får mediciner för sin ADHD och får gå iväg till fritids lite tidigare 
på eftermiddagarna då medicinen vars stimulerande effekt inte räcker hela dagen utan börjar 
avta. Tidigare var det mycket stök och bråk kring den här pojken men nu sen han fått medicin, 
som Helena egentligen tidigare var negativ till, fungerar det bättre både socialt och med 
skolarbetet för honom. Helena berättar att nackdelen med medicinen är tillvänjningen. Man 
vänjer sig vid amfetamindosen och måste då i vissa fall höja dosen och i vissa fall avbryta 
medicineringen. Läkarna har valt att lägga avvänjningsperioder på skolloven så Helena märker 
inte så mycket av dem men vid samtal med elevens mamma har det framkommit att sonen under 
denna tid nästan direkt tapper koncentration och uthållighet. Den andra pojken som inte får 
någon medicin har en resurs bredvid sig stora delar av dagen samt att även han får gå till fritids 
lite tidigare är skolan egentligen slutar. På fritids får pojkarna ”komma undan skolan en stund” 
berättar Helena. De hjälper till med framdukning av mellanmål, kan småprata med personalen 
om vad som har hänt under dagen men även om bara ingenting. Helena menar att detta blir en 
lugn oas för båda pojkarna. Resursen är med pojken hela skoldagen och vissa dagar på fritids. 
Han är med Helena och planerar uppgifterna åt pojken. Även om resursen är till för hela klassen 
brukar det bli så att han mest hjälper pojken. Det är bra, tycker Helena, att man kan få ha en 
extrapersonal i klassrummet när man har elever med ADHD för även om man sällan kan hindra 
det första slaget om nu någon har bestämt sig för det så är vi fler ögon som ser vad som händer 
och kan ingripa. Helena säger också att även om en resurs är bra att ha så är det många som inte 
har en pedagogisk utbildning utan bara är en person som man från skolledningens sida tycker 
passar för jobbet. Detta kan leda till att personen blir mer inhyrda muskler än pedagog menar 
Helena. 

Helena säger att ordningen i klassrummet är viktig för alla elever men framför allt för dessa två 
pojkar. 

 De har inte lika lätt att plocka upp tråden igen som de andra ifall 
 något blivit struligt eller inte som de tänkt sig. 

I vissa situationer kan det vara helt ok att ignorera elevens felaktiga beteende, ifall det är tydligt 
att de bara söker uppmärksamhet för något ofog de gjort.” 

Det svåra är att övriga elever ser att jag som pedagog behandlar 
eleven med ADHD annorlunda. 

Ibland kan för mycket uppmärksamhet göra saker värre enligt Helena. 

 Man får inte glömma bort att berömma eleven för alla de bra saker 
som de gör, även om det ibland känns lite fånigt när man för tionde 
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gången samma dag berömmer att barnet stängde bänklocket utan en 
smäll. 

Hon påpekar även att det är viktigt att ha ett öppet klimat i klassen, prata om hur alla är olika 
och hur vi alla lär oss olika. Även att, om alla inblandade är med på tåget, prata om diagnoserna 
och vad de innebär för hur vi uppfattar saker. Ett öppet klimat måste även finnas i arbetslaget.   

 I arbetslaget måste vi känna att vi kan prata med varandra och får 
 stöd och tröst om så skulle behövas men även att vi känner att vi 
 drar år samma håll i fråga om hur de förhåller sig till eleverna. 

Intervju med pedagog Örjan 
Jag träffade Örjan i ett grupprum vid sidan av hans klassrum, dagen har just slutat för 
skolbarnen. Örjan har arbetat som lärare i tolv år och flyttat runt på olika skolor under de åren 
men har de sista två åren arbetat på samma skola och med samma klass. I den tvåa som Örjan 
nu undervisar finns en pojke med diagnosen ADHD. Örjan kan inte minnas tillbaka att han i 
sin grundskollärarutbildning fick med sig några speciella kunskaper om ADHD utan att det 
var mer generellt att diagnosen fanns och att det var omdiskuterat bland forskarna. När 
utredningen av pojken i klassen med ADHD blev klar förra terminen så bad Örjan sin 
skolledare om fortbildning i diagnosen och hur man kan arbeta med dessa elever. Han 
upplevde att många var inriktade på förståelse av diagnosen och inte på direkta arbetssätt med 
barnet. Det tycker han är synd ”att veta teoretiskt är en sak men att stå där när det händer 
saker är inte lika lätt” menar Örjan. De metoder som han använder har han hämtat från 
metodiska material på nätet och i samtal med kollegor i liknande situationer. I vissa fall har 
även olika bloggar hjälpt Örjan hitta lösningar på funderingar som han haft. Som pedagog 
anser Örjan att man aldrig blir fullärd och de metoder som fungerar på ett barn naturligtvis 
inte garanterat fungerar på ett annat. Örjan trycker på att tydlighet och struktur är viktig och 
att jobba med beröm och påminnelser i det som är uppgiften just nu.   

 Inte dra upp så mycket gammalt utan se nya möjligheter i varje 
 situation. 

Örjan använder sig av bilder för att visa schemat i början av dagen, alla ämnen har sin bild 
med sin färg. Läroböcker och skrivhäften i ämnet är i samma färg som på bilden. ” 

 En kort genomgång av dagen på tavlan brukar räcka för att ge en 
 ganska tydlig bild av vad som händer under dagen, sker 
 förändringar under dagen som till exempel att en lektion måste 
 bytas ut av en annan backar jag och tar en ny genomgång som om 
 det vore morgon. 

 Varje dag skall se ganska likadan ut menar Örjan. Lektioner, raster och lunch skall ligga på 
ungefär samma tid under dagen alla dagar. Örjan berättar att han upplever att en tydlig början 
och ett tydligt slut på lektionerna är lugnande för många i klassen inte bara för eleven med 
ADHD. Att veta vad som skall göras och vad som skall sägas innan lektionen är slut tar ner 
stimmet och stojet som kan bli när alla vill avsluta och gå ut på rast. 

Örjan upplever att samtal med kollegor om situationer som uppkommit känns bra, att få prata 
av sig innan man går hem för dagen och gärna få bekräftelser på att man handlat rätt gör att 
man inte tar med sig grubblet hem säger Örjan. En gång i månaden träffar Örjan 
skolpsykologen för feedforward samtal. De pratar om funderingar som Örjan har, om hur det 
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går och hur han mår i en situation som kan bli stressig och där man kan känna sig maktlös och 
att man inte kommer framåt berättar Örjan. 

Sammanfattning resultat 
Resultatet visar att alla de intervjuade pedagogerna ansåg att de hade brister i kunskapen om 
elever med diagnosen ADHD. De intervjuade pedagogerna angav att de i sin lärarutbildning 
fått lite eller ingen kunskap kring ADHD och den vidareutbildning de erhållit efter examen 
har varit av förståelsefördjupande karaktär och inte rent pedagogisk vilket några efterfrågade. 

Alla pedagogerna i studien menar att struktur i undervisningen och skoldagen är mycket 
viktigt i undervisningen av elever med diagnosen ADHD. Skoldagen bör se likadan ut från 
dag till dag samt eleverna skall vara förberedda på vad som kommer och på vad de skall göra. 
I två av intervjuerna framkom olika sätt att behandla strukturen. Det ena bygger på att förutse 
och planera skoldagen med så lite överraskningar som möjligt den andra bygger på att ingripa 
vid ett felaktigt beteende och samtal om situationer som uppkommer under skoldagen. 

Alla pedagogerna anser att samarbete med andra och möjligheten att kunna prata av sig är 
viktigt. Samarbetet kan vara med kollegor i klassrummet eller med arbetslaget i stort. Det är 
även dessa som pedagogerna angett att de kan prata av sig med. Två av pedagogerna säger att 
det förekommer samtal med psykolog och en säger att de regelbundet har kontakt med 
specialpedagog. 

I två av intervjuerna framkom det att pedagogerna gav eleverna med ADHD möjlighet att gå 
iväg en stund. I det ena fallet till fritidshemmet på eftermiddagen och i det andra fallet korta 
pauser i eller kring klassrummet. 

Alla pedagoger är eniga om att beröm och att lyfta elevens starka sidor är positivt för eleverna 
utveckling. Två av pedagogerna menar att vara öppen med diagnosen hjälper klasskamraterna 
att få förståelse för barnets svårigheter. 

Resultatanalys 
I detta avsnitt avser jag att analysera resultaten från intervjuerna. Avsnittet är strukturerar 
utifrån forskningsfrågorna. 

Vilken kunskap har pedagoger om diagnosen ADHD? 
Alla pedagoger som jag intervjuat nämner att de i sin utbildning har fått lite kunskap om 
ADHD. Den information de skaffat sig har de fått genom kurser i vissa fall på eget initiativ, 
genom erfarenhetsutbyte av eget och andras arbete och via information i böcker och på nätet. 
Det går att konstatera att de kunskaper som pedagogerna ändå besitter stämmer överens med 
forskningens syn på diagnosen ADHD (jfr. exempelvis Hellström 2007, 2010; Juul 2005) 
Pedagogerna känner till vikten av tydlighet och struktur i undervisningen, de känner till att 
skoldagen bör anpassas efter eleven och de önskar ett samarbete med kollegor och elevens 
familj. 

Hur utformar pedagoger sitt arbete med elever med diagnosen ADHD? 
De pedagoger som har intervjuats anger att de arbetar med tydlig struktur och ordning i 
klassrummet samt på de uppgifter som eleverna skall göra under dagen. En av de intervjuade 
nämnde att förutse situationer är en viktig del av denna struktur. Det är av vikt att kunna planera 
och förutse vad som kan hända i en viss situation och förebygga eventuella oönskade reaktioner. 
Det kan ställas mot en av de andra pedagogerna som nämner att en arbetsdag är full av oväntade 
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händelser som inte går att förutse. Detta är två ytterligheter av arbetet i klassrummet. Å ena sida 
planera och strukturera arbetet så att man försöker förutse situationerna innan de händer och å 
andra sidan finnas tillhands när något hänt och lösa problemen då. 

Även om pedagogerna har ambitionen att strukturera och planera undervisningen finns det 
faktorer som de inte kan påverka exempelvis skolans miljö, gruppens storlek och 
specialpedagogiskt stöd i undervisningen. Detta är faktorer även som Kadesjö (2007), 
Hellström (2007) och Juul (2005) anser klart påverkar inlärnings- och koncentrationsförmågan 
hos barn med diagnosen ADHD men som pedagogerna inte har någon kontroll över. 

Flera av pedagogerna i intervjun berättar om vikten av ett öppet klimat i klassen, att 
medvetandegöra för eleverna att vi alla är olika och att vi lär oss på olika sätt. Att var öppen 
med ADHD diagnosens svårigheter menar även Rönhovde (2006) och Hellström (2010) kan 
öka förståelsen bland kamraterna för situationer där barnet har det jobbigt och inte hänger med. 
En av pedagogerna säger att hon utformat ett teckenspråk med sin elev för att kommunicera 
viljor och önskningar från båda två. Tydliga tecken och gester är enligt Hellström (2007) ett bra 
sätt för att försäkra sig om barnets uppmärksamhet. Detta system är som många andra metoder 
personliga och ett av flera sätt att arbeta och som en av de intervjuade pekade på ”Det som 
fungerar för ett barn naturligtvis inte garanterat fungerar för ett annat.” Att arbeta med elever 
med ADHD innebär för pedagogen att man inte kan slå sig till ro och känna att man kan använda 
sig av samma planeringar som man gjorde förra gången man lästa momentet. Arbetet med 
eleverna innebär, enligt intervjuerna, att pedagogen måste våga prova på och misslyckas för att 
hitta ett sätt att arbeta som passar barnet både enskilt och som en del av klassen. 

Vilket stöd i undervisningen anser pedagoger att de har för elever med 

ADHD? 
Hur stödet i undervisningen ser ut skiljer sig från skola till skola. På en skola i undersökningen 
finns flera pedagoger med i klassrummet. De har tillsammans hittat ett sätt att arbeta där eleven 
med ADHD är en del av klassen i stort men även kan få tillgång till det stöd och uppmärksamhet 
som en liten grupp kan ge. På en annan skola finns en assistent med barnet under skoldagen och 
kan på det sättet ge stöd och uppmärksamhet. 

En av de intervjuade berättar om att eleverna får gå till fritidshemmet under en del av dagen för 
att få en lugnare stund och en närmare vuxenkontakt. Barnet får en möjlighet att ventilera sina 
funderingar och pedagogerna en möjlighet att förklara. En annan fördel med detta samarbete är 
att barnet får känna sig duktig och få positiv respons när det åstadkommer något konstruktivt, 
exempelvis dukningen till mellanmål. Denna tid på fritids kan vara en del av det som Hellström 
(2007) beskriver som en reträttväg att ta igen sig i. 

De materiella hjälpmedel i undervisningen som nämns under intervjuerna är dator och timstock. 
En av de intervjuade säger att hon upplever att eleven arbetar bättre vid datorn än vid sin bänk. 
Om detta har att göra med att eleverna jobbar vid datorn i grupprummet där det är mer lugn och 
ro eller om det är den minskade motoriska ansträngningen av att arbeta vid en dator som ger 
positivt resultat framkommer inte. Axengrip (2004) anger att det skulle kunna vara en 
kombination av båda dessa faktorer. Eleven får ensamtid med pedagogen och vill vara duktig 
och anstränger sig då mer samtidigt som arbetet med datorn minskar oron i kroppen. I 
undervisningen använde pedagogerna inget speciellt utformat läromedel för undervisning av 
elever med koncentrations- och inlärningssvårigheter. Alla elever arbetade i samma material 
med anpassningar för eleverna med ADHD i arbetstid och uppgiftens storlek. 
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Ett stöd i undervisningen som forskningen säger väldigt lite om men som studien visar vikten 
av är att ha någon att samtala med för pedagogerna. I intervjuerna framkommer det att alla 
pedagoger har någon som de kan samtala med om funderingar och metoder men i vilken form 
detta sker kan variera. Det kan vara allt från kollegor i arbetslaget till specialpedagoger och 
psykologer. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt avser jag att belysa några av studiens resultat i en vidare diskussion. 
Syftet med denna studie var att studera hur pedagoger arbetar med elever diagnostiserade med 
dysfunktionen ADHD. Bakgrunden till undersökningen var bland annat den stora 
angelägenhet som nu finns att pedagoger bör ha kunskap om hur de skall möta elever som 
utmanar dem. (Kadesjö 2010). Sannolikheten att pedagoger i skolan idag möter elever med 
diagnoser som ADHD är stor. Men vilken beredskap finns? Slutsatserna som jag kan dra 
utifrån denna studies resultat och de pedagogiska metoder och strategier som forskningen 
beskriver är att pedagogerna verkar har ganska goda kunskaper om ADHD även om de själva 
anser att så inte är fallet. Mycket av det som pedagogerna tar upp i intervjuerna om hur de 
arbetar stämmer överens med vad litteraturen säger, både den litteratur som är 
forskningsbaserad och den som bygger på beprövad erfarenhet. Resultatet skulle kunna vara 
en indikation på att pedagoger läser in sig på metoder på nätet och på bibliotek för att få 
kunskap på området då det upplever att det finns få utbildningar som ger handfasta tips och 
material i undervisningen av elever med ADHD. Hur lärarutbildningen ser ut idag och vilka 
kunskaper som nya pedagoger kommer ut i sitt arbete med går inte att svara på genom 
intervjuerna och var inte heller syftet med denna studie. Man kan anta att de senaste årens 
uppmärksamhet kring diagnoser medför att större vikt läggs vid information och utbildning 
inom lärarprogrammen om problematiken och metodiska arbetssätt som följer med en 
diagnos. 
Pedagogerna i studien trycker på att ordning och struktur är grundläggande i undervisningen 
av elever med ADHD. Skoldagen skall se ungefär likadan ut från dag till dag och man bör i 
möjligaste mån undvika överraskande oförberedda moment. Även om struktur och ordning 
anses grundläggande i undervisningen framkommer det i studien att hur stödet till elever med 
ADHD i övrigt är utformat skiljer sig åt från skola till skola. Detta skulle kunna visa på att 
stödet till elever med ADHD är anpassat efter varje unik person. Även om det i studien går att 
finna strategier och metoder som pedagogerna använder sig av med tydlig koppling till 
forskningen om ADHD kan stödet inte generaliseras. Varje enskild elev bör få det stöd som 
den är i behov av och som är personligt utformad. Detta gör att ett generellt arbetsmaterial kan 
vara svårt att ta fram till dessa elever då det står i stark kontrast till det individualiserade 
arbetssätt som både forskningen och informanterna säger att dessa elever behöver.   
Flera av pedagogerna i intervjun berättar om vikten av ett öppet klimat i klassen, att göra alla 
medvetna om att vi alla är olika och att vi lär oss på olika sätt. Det kan i viss mån vara till 
fördel för elever med ADHD om klassen har kännedom om diagnosen och hur den påverkar 
eleven även om detta inte gäller alla pedagoger. Öppenheten kan också vara ett dilemma i 
skolan då det i grunden handlar om personers integritet och pedagogers tystnadsplikt som 
under inga omständigheter får brytas. Att som pedagog hitta en balans mellan att informera 
berörda personer för att eleven skall få rätt stöd men ändå skydda elevens integritet kan ses 
som en angelägen fråga att diskutera i skolan. 
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Metoddiskussion 
Jag valde att göra en kvalitativ undersökning för att komma djupare in i varje pedagogs 
verksamhet. Den kvalitativa intervjun ger pedagogen mer utrymme att uttrycka sig fritt och 
säga vad den tänker vilket passade bra för att undersöka mitt syfte och besvara mina 
frågeställningar. 

Jag anser att kvalitativa intervjuerna med pedagogerna gick bra och att jag fick ingående och 
relevanta svar på mina frågeställningar. Följdfrågorna tror jag har varit mycket givande för att 
för min del få förstående fördjupande svar på mina frågor. Följdfrågorna har jag inte med i 
intervjuguiden utan de kom spontant då tankar och funderingar uppstod hos mig under 
intervjun. Jag är medveten om att antalet intervjuer är begränsat och att jag kanske skulle 
kommit fram till andra resultat i min studie om underlaget varit större. 

Alla intervjuer har utförts på liknande sätt och i en för den intervjuade välkänd miljö för att 
skapa en trygghet för den intervjuade. Detta för att denne skall känna ett lugn att kunna svara 
det den vill. Intervjuerna har skett enskilt med pedagogerna för att de inte skulle påverkas av 
varandras svar. Jag kan tro att diskussionerna som uppkommit vid en gruppintervju varit både 
intressanta och lärorika. Men vid gruppintervjuer kan den enskilde pedagogens svar och åsikter 
komma att påverkas av de andras svar och blir då inte personliga ställningstaganden. 
Mobiltelefonen som jag under intervjuerna använde som diktafon har varit till stor hjälp. Utan 
möjligheten att kunna backa tillbaka, lyssna om och lyssna på pedagogens tonfall i berättelsen 
hade nog mycket intressant information gått förlorad i efterarbetet. 

Jag är medveten om att förförståelsen hos den som intervjuar och den intervjuade påverkar 
svaren. Min förförståelse påverkar mina frågor och följdfrågor till pedagogen för att passa in i 
min blid av ämnet. Pedagogens förförståelse om sin verksamhet och för de svar jag kan tänkas 
vilja ha påverkar deras sätt att svara. Pedagogerna är medvetna om hur undervisningen bör gå 
till och vad som är korrekt och inte korrekt. Likt eleverna i skolan vill pedagogerna ge rätt svar 
på en fråga och där för inte alltid svarar vad de tycker utan vad de tycker att de bör svara. 

Jag inser att det skulle varit bra om jag i studien genomfört några observationer hos de 
intervjuade pedagogerna och deras klasser. Detta för att få ytterligare material till 
frågeställningarna kring hur pedagoger arbetar med elever med diagnosen samt vilket stöd de 
har i undervisningen. 

Fortsatt forskning 
Mycket av det som pedagogerna tar upp i intervjuerna stämmer överens med vad litteraturen 
säger. Både den litteratur som är forskningsbaserad och den som är baserad på beprövad 
erfarenhet. Kan det vara så att pedagoger läser in sig på metoder på nätet och på bibliotek för 
att det finns få utbildningar som ger handfasta tips och material i undervisningen av elever 
med ADHD? För även om det är så att varje elev är unik tycker jag att det borde finnas en 
uppsjö av fungerande arbetssätt både enskilt och i grupp som man kan anpassa och göra till 
sitt eget i sin undervisning. 

Det har under studiens gång och utifrån studiens resultat uppkommit nya frågor för mig. En 
tanke som väckts är om klasskompisar till elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, autismspektrum eller fysiska funktionsnedsättningar blir mer 
förstående till människors olikheter senare i livet i och med att de har varit med och anpassat 
sig till dessa under skolåldern? 
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Vidare uppkom en fråga hos mig då en av informanterna angav att elever fick gå ifrån skolan 
på eftermiddagen. Anser pedagoger att det är okej med lägre kunskapsnivå och lägre mål bara 
för att man har en diagnos? 

 



  21 
 

Referenser 
American Psychiatric Association. (2012). Changes from DSM-IV-TR to DSM-5. 
www.psychiatry.org. Hämtat 2013-04-28 http://www.psychiatry.org/practice/dsm/dsm5  

Abrahamsson, Lotta. (2010). Tänk Om, Bok om autism, Aspergers syndrom, ADHD och andra 
förmågor. Malmö: Epago/Gleerups Utbildning AB. 

Axengrip, Christina., & Axengrip, Jens. (2004). Pedagogiska strategier. Handbok för 
DAMP/ADHD-problematik. Umeå: Axengrips Förlag. 

Barnhill, Frank. (2012). ADHD av misstag. Uppsala: Scandbook AB 

Backman, Jarl. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Beckman, Vanna. (RED.). (2004). ADHD/DAMP en uppdatering. Lund: Studentlitteratur. 

Beckman, Vanna. (2008). ADHD i skolan. ADHD-center. Stockholms Läns Landsting 

Beiderman, Joseph, & Stephen Faraone. (2005). Attention-deficit hyperactivity disorder. The 
Lancet 2005; 366: 237-248. 

Broberg, Anders., Almqvist, Kjerstin., & Tjus, Tomas. (2003). Klinisk barnpsykologi, 
Utveckling på avvägar. Stockholm: Natur och Kultur. 

Brodin, Jane. & Lindstrand, Peg. (2004). Perspektiv på en skola för alla. Lund: 
Studentlitteratur. 

Gillberg, Christopher. (2005). Ett barn i varje klass. Stockholm: Cura 

Gillberg, Christopher., & Hellgren, Lars. (2000). Barn och ungdomspsykiatri. Stockholm: Natur 
och Kultur. 

Hellström, Agneta, (2007). Barn/Elever med ADHD – Några råd till lärare, ADHD-center, 
Stockholms Läns Landsting.  Hämtat 2013-02-21. www.habilitering.nu/adhd-center  

Hellström, Agneta. (2010). Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med ADHD. 
Stockholms läns landsting. Hämtat 2013-01-30. 
http://www.publicerat.habilitering.se/sll/export/sites/sll/downloads/att-undervisa-och-
pedagogiskt-bemota-barn-elever-med-adhd.pdf  

Hejlskov Jörgensen, Bo. (2012). Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk 
sårbarhet - om annorlunda barn. Lund: Studentlittertur. 

Johansson, Bo., & Svedner, Per-Olov. (2010) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 
Kunskapsföretaget AB. 

Juul, Kirsten. (2005). Barn med uppmärksamhetsstörningar. Lund: Studentlitteratur. 

Kadesjö, Björn, & Gillberg, Christoper. (2001). The comorbidity of ADHD in the general 
population of Swedish school-age children. J. Child Psychol. Psychiat. Vol. 42, no 4, pp. 487-
492. 

Kadesjö, Björn. (2007). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber. 



  22 
 

Kadesjö, Björn. (2010). Barn som utmanar-barn med ADHD och andra beteendeproblem. 
Göteborg: Socialstyrelsen. 

Kadesjö, Christina. (2002). ADHD in Swedish 3- to 7- year old children. Dept. Of clinical 
science, division of child and adolescent psychiatry. Umeå Universitet. 

Kärfve, Eva. (2000). Hjärnspöken- Damp och hotet mot folkhälsan. Stockholm: Brutus 
Östlingsförlag Symposion AB. 

Merriam, Sharan. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Rönhovde Iglum, Lisbeth. (2006). Om de bara kunde skärpa sig. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket. (2011). Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Västerås:Edita.  

SFS 2008:567. Svenskförfattningssamling. Diskrimineringslagen. www.riksdagen.se . Hämtat 
2013-01-30. 
https://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskriminerin
gslag-2008567_sfs-2008-567/  

SFS 2010:800, Svenskförfattningssamling. Skollag www.riksdagen.se. Hämtat 2013-01-30. 
https://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800_sfs-2010-800/  

Socialstyrelsen. (2012). Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid ADHD. 
www.socialstyrelsen.se Hämtad 2013-05-16. 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-10-30  

Socialstyrelsen. (2010). Barn som utmanar Västerås: Edita. 

Socialstyrelsen. (2004). Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av 
Socialstyrelsens kunskapsöversikt. www.socialstyrelsen.se Hämtad 2013-02-21. 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-110-7  

Stukat, Staffan. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Trost, Jan (1993). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Velasquez, Adriana. (2012). AD/HD i skolans praktik. En studie om normativitet och motstånd 
i en särskild undervisningsgrupp. AD/HD in School Practice. A Study on Normativity and 
Resistance in a Special Teaching Group. Uppsala: Acta. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 



  23 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

Diagnoskriterier ADHD 

Följande kriterier gäller för diagnosen ADHD enligt den svenska översättningen av APA:s 
DSM-IV. 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet 

A. Antingen (1) eller (2) 

(1) Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader 
till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Ouppmärksamhet 

(a) Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkerslivet eller andra 
aktiviteter. 

(b) Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

(c) Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

(d) Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas mad att genomföra skolarbete, 
hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstått 
instruktionerna) 

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

(f) Undviker ofta, ogillar eller ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet.  
(t.ex. skolarbet eller läxor) 

(g) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, 
läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

(h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli. 

(i) Är ofta glömsk i det dagliga livet 

 

(2) Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat i minst sex 
månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Hyperaktivitet 

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

(b) Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personer kan förväntas 
sitta kvar på sin platsen längre stund. 
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(c) Springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 
situationen ( hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla 
av rastlöshet) 

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

(e) Verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”) 

(f) Pratar ofta överdrivet mycket. 

Impulsivitet 

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

(h) Har ofta svårt att vänta på sin tur. 

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

 

 

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet förelåg före sju års 
ålder 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 
områden (t.ex skolan, arbetet eller hemmet) 

D. Det finns klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete 
eller studier 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 
utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre 
med någon annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, 
dissociativt syndrom eller personlighetsstörning) 

Undergrupper 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, i kombination. Båda kriterierna A1 och A2 
har varit uppfyllda under de senaste sex månadrna 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, Huvudsaklig bristande uppmärksamhet. 
Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna men inte kriterium A2 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, Huvudsakligen hyperaktivitet-impulsivitet. 
Kriterium A2 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna men inte kriterium A1. 
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Bilaga 2 

Brev till pedagogerna 

Hej 

Jag heter Sven Eriksson och studerar till lärare via Umeå Universitets VAL-projekt. Jag 

skriver nu mitt examensarbete som handlar om behovet av stöd till elever med ADHD. Till 

min undersökning tänker jag intervjua pedagoger med erfarenhet av arbete med elever med 

ADHD och undrar om du skulle vilja ställa upp. Du kommer naturligtvis att vara helt anonym 

i undersökningen och du väljer själv hur mycket som du vill dela med dig av dina 

erfarenheter. 

För att du skall kunna förbereda dig kommer jag om du tackar ja till en intervju skicka min 

intervjuguide till dig. Där står grundfrågorna till min intervju som du kan läsa på. Om du ger 

din tillåtelse kommer intervjun att spelas in på band. Önskar du inte detta kommer vårt samtal 

endast att antecknas. Du kan närsomhelst efter det att du bestämt dig att delta meddela mig att 

du inte längre önskar vara med. Du kan även närsomhelst under intervjun välja att avbryta din 

medverkan utan att behöva ange orsak. 

Jag vore tacksam om du ville höra av dig till mig så snart som möjligt med ett svar om din 

medverkan. 

Har du några funderingar kontakta gärna mig via detta mail eller via telefon. 

Med vänlig hälsning 

Sven 

Telefon. xxx xxxxxxx 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som pedagog? 

Har du i din utbildning fått kunskaper om elever med diagnosen ADHD? Har du skaffat dig 
kunskaper om diagnosen efter utbildningen? Hur har du skaffat dig dessa kunskaper? 

Hur har du fått kunskaper om pedagogiska arbetssätt för elever med ADHD. 

Tycker du att du har tillräckliga pedagogiska kunskaper om ADHD för att hjälpa elever med 
diagnosen? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man arbetar med elever med ADHD? 

Har du några strategier i din undervisning när du arbetar med elever mad ADHD? Varför har 
du valt att använda dessa? 

Använder du dig av några pedagogiska hjälpmedel i din undervisning av elever mad ADHD? 

När upplever du att svårigheterna för elever med ADHD visar sig och hur hanterar du detta? 

Har du stöd i din verksamhet i form av resurs, specialpedagog, handledning och 
vidareutbildning? 

Har du några generella råd och tips som du kan ge om hur man i en skolmiljö kan arbeta med 
elever med ADHD? 

Upplever du att det är lätt eller svårt att få till ett samarbete med föräldrarna till dina elever med 
ADHD? 

På vilket sätt samarbetar du med föräldrar till elever med ADHD? 

 

 

 

 

 


