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Abstrakt 

Rapporten behandlar lärarens roll i den rådande intentionen om en skola för alla. Syftet är att 

ge en vidgad förståelse kring lärarens roll i förhållande till elever med diagnosen ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Studien har baserats på några centrala frågor kring 

om, och i så fall hur undervisningssituationen skiljer sig i förhållande till dessa elever, samt 

vad som ingår i lärarens ansvar när det gäller utredning av eleven och föräldrakontakt. Studien 

avser även utreda hur lärare upplever det stöd som finns till förfogande i form av olika 

resurser. Via kvalitativa intervjuer med fem olika lärare har data insamlats och analyserats. 

Genom att göra en jämförelse med den tidigare forskningen och de styrdokument som skolan 

är obligerade att rätta sig efter har empirin diskuterats. I resultatdelen framkommer det att 

lärare varken är direkt positiva eller negativa till diagnostiserandet av barn. I likhet med 

forskningen kan de se både för- och nackdelar. Det framkommer även att lärarna som 

intervjuats försöker anpassa miljön efter elevens behov trots att de ofta upplever att resurserna 

som behövs är bristfälliga. Hos samtliga lärare finns en vilja att lära sig mer om vad 

diagnosen innebär men de har alla själva fått ta ansvar och varit aktiva i sitt kunskapssökande 

då det inte funnits något krav på att kunna något om diagnosen för att arbeta som lärare. 

 

Abstract 

This essay processes the teacher’s role in the current intent of an integrated school. The 

purpose of this essay is to create a wider perspective to the teacher’s role in relation to pupils 

with the diagnosis ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). In this study there have 

been some central questions regarding if and how the education differs in relation to these 

pupils and also what is included in the teacher’s responsibility regarding the inquiring if a 

pupil has ADHD. The responsibility in the relationship between the teacher and the parents is 

another aspect that is brought up in this essay.  

In the process of writing this essay there has also been an interest in finding out about how 

teachers perceive the support they get in their daily work with these children. Through the use 

of qualitative interviews with five different teachers we were able to gather and analyze data 

regarding the subject. The collected information was then compared to earlier research and to 

the national school policy documents. It was revealed that the teachers are neither positive nor 

negative regarding the fact that pupils are diagnosed having ADHD. The above described 

research also shows the teachers can see both pros and cons with the children getting 

diagnosed. The study also shows that the interviewed teachers try to adjust the environment 

according to the pupils as much as they can, although all the teachers find the resources to be 

inadequate. All five of the teachers have had, and still have, an interest to learn more about 

the diagnosis ADHD and what it constitutes. Even so, all of them had to take personal 

responsibility for their own education in this area since there were no requirements to have 

any education concerning the diagnosis ADHD to work as a teacher.   
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Förord 

I skolans värld har vi stött på många olika situationer som skulle kräva mera tid och resurser 

för att undersökas. Vi har i arbetet med denna studie fått förmånen att undersöka något som 

det talas mycket om idag: diagnosen ADHD i förhållande till lärarrollen. Genom 

arbetsprocessen har vi funnit en djupare förståelse för komplexiteten i diagnosens varande, 

något vi kommer att ta med oss in i vår framtida yrkesroll. Vi vill rikta ett stort tack till de fem 

informanter vars reflektioner vi fått ta del av under arbetet med denna rapport. Vi vill även 

rikta ett varmt tack till vår handledare Åsa Gardelli för hennes reflektioner kring vårt arbete, 

samt för hennes stöd under den skrivande processen. 

Anna Ahlberg, Josefin Sundin 

Luleå 2013 

Nyckelord: ADHD, en skola för alla, skolans ansvar, lärarens ansvar 
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1 Inledning 
I rapporten finns en strävan efter att förmedla bilden av lärarens roll i den rådande intentionen 

om ”En skola för alla” och att synliggöra och diskutera den eventuella problematik som finns 

kring elever med ADHD-diagnos ur ett lärarperspektiv. 

Intresset för det valda ämnet väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning, där vi upplevt 

många svåra situationer som innefattat barn med diagnosen ADHD. Som lärare förväntas vi 

kunna utforma en bra lärandemiljö för dessa elever som enligt erfarenhet många gånger inte 

har tillgång till det extra stöd de behöver i skolan. Debatten kring ADHD pågår ständigt. 

Föräldrar, läkare och människor som lever med diagnosen har bidragit med sina synpunkter 

och erfarenheter. Skolan, som den ser ut nu ska vara anpassad för alla elever. Samtidigt står 

läraren som ansvarig för en klass och ska tillgodose allas individuella behov. Hur fungerar 

detta i praktiken, och vad är egentligen lärarens roll och ansvar? I Läroplanen för grundskolan 

står det att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov” (Lgr 11, s.8). Det 

finns också 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. 

En strävan efter att förmedla en så nyanserad bild av begreppet ADHD som möjligt är 

genomgående för hela studien. Detta har vi gjort genom att använda oss av forskare som 

motsäger varandra. Konflikten mellan forskarna är främst gällande grundsynen på vad 

diagnosen ADHD faktiskt innebär, men även hur och om man bör diagnostisera och behandla 

personer som anses ha diagnosen ADHD. Då målet är att bilden av begreppet ADHD, i 

rapporten, ska bli så mångfasetterad som möjligt utgår inte studien från endast ett kategorisk 

eller relationellt perspektiv. Båda sidor åskådliggörs i största möjliga mån.    

Då diskussionen kring diagnosen ADHD är ständigt pågående och med vetskapen om vilka 

begrepp som inom skolvärlden tidigare användes för att beskriva liknande problem, vill vi 

understryka att vi är väl medvetna om detta och om att begreppet ADHD i sig, i vissa fall, kan 

kännas kränkande och kategoriskt. Hjörne och Säljö (2009) visar i en tabell hur man 

kategoriserat skolproblem genom tiden. Ord som numera används i sammanhang där man vill 

kränka eller förlöjliga någon, exempelvis idiot, trög, efterbliven, har genom åren använts för 

att beskriva de problem som idag går under mer medicinska termer som exempelvis ADHD, 

aspergers och dyslexi. I studien har vi trots allt valt att använda oss av begreppet ADHD för 

att hjälpa läsaren förstå vad det handlar om. Vi vill dock poängtera att vi, i och med att vi 

använder begreppet ADHD, inte automatiskt intar ett kategoriskt perspektiv.  

Begreppet en skola för alla bottnar i att alla barn och elever, oavsett kön, religion eller social 

situation, ska få samma chans till lärande och att ingen ska exkluderas från skolans rum. 

Enligt Dysthe (2003) bygger det sociokulturella perspektivet, och vår teoretiska utgångspunkt, 

på samma tankar om att lärande har med relationer att göra och att lärandet sker genom att 

man deltar och samspelar med varandra. Språket och kommunikationen människor emellan 

utgör enligt Dysthe grundpelarna för den sociokulturella teorin, och den teori som vi anar att 

begreppet en skola för alla grundar sig i. Enligt Dysthe är lärande så mycket mer än det som 
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sker i elevens huvud. Det har mycket med miljön som eleven befinner sig i att göra och 

omgivningen i vid mening.  

I den del av rapporten som fokuserar på diagnosen ADHD i relation till skolan och 

pedagogerna har vi utgått ifrån styrdokumenten, det vill säga läroplanen för grundskolan: Lgr 

11 samt skollagen. Vi har även kartlagt forskning om pedagogens ansvar i förhållande till 

elever med diagnosen, samt hur man kan arbeta med barn som har diagnosen och vad det kan 

finnas för utvecklingsmöjligheter i detta arbete. 

Vi har valt att genom en kvalitativ intervjustudie med fem lärare i årskurserna 1 - 6 kartlägga 

deras syn på problematiken i deras faktiska vardag i arbetet med barn som har diagnosen 

ADHD, i förhållande till vad som förväntas av dem i styrdokumenten. 

Studiens fokus är kluvet eftersom det finns en spricka mellan det mål man som lärare strävar 

efter och ska nå enligt läroplanen och hur det ser ut i verkligheten. Det är lärarens reaktion på 

detta faktum vi vill utreda och vidga förståelsen kring. 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att, ur ett lärarperspektiv med fokus på elever med diagnosen ADHD, ge en vidgad 

förståelse för hur intentionen en skola för alla fungerar i praktiken. 

 Hur påverkas eventuellt lärarens pedagogiska arbete av att ha en eller flera elever med 

diagnosen ADHD i klassen? 

 Vad ingår i skolans och lärarens ansvarsområde gällande elever med diagnosen 

ADHD? 

3 Disposition 
Rapporten inleds med ett klargörande av de teoretiska utgångspunkter vi haft som ansats i 

arbetet med studien. Därefter följer bakgrunden kring det valda ämnet. Där presenteras den 

forskning som bearbetats och analyseras i arbetet med uppsatsen. Syftet med bakgrunden är 

att ge läsaren en inblick i den rådande forskningen kring det valda ämnet. Först presenteras 

diagnosen ADHD, vad den innebär: kriterier till diagnostisering, forskning kring orsaker, 

diagnostisering, diagnosens förekomst och behandling. I del två under rubriken Bakgrund 

behandlas skolans roll i förhållande till elever med diagnosen ADHD. Här presenteras 

begreppet en skola för alla, skolans och pedagogens ansvar, samt de pedagogiska 

konsekvenser som kan föreligga i arbetet med dessa elever.  

Därpå följer metodgenomgång. Här beskrivs hur insamlingen av empirin genomförts och 

bearbetats. Metoddelen avslutas med en metoddiskussion där eventuella styrkor och svagheter 

med metodvalet behandlas. 

I resultatdelen redovisas empirin, det vill säga de intervjuade lärarnas bild av det vardagliga 

arbetet med dessa elever. Resultatdelen i rapporten är uppbyggt kring de forskningsfrågor som 

användes i studien. 
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Rapporten avslutas med en resultatdiskussion, där reflektioner som uppkommit i arbetet med 

forskningen och empirin tas upp. En jämförelse mellan empirin och den rådande forskningen 

görs, och de slutsatser som framkommit redovisas, samt förslag på framtida forskning. 

4 Bakgrund 

4.1 Del 1 
Kring ämnet ADHD finns otroligt mycket forskning att ta del av. Forskningen är ständigt 

pågående och vi matas hela tiden med ny information angående ämnet. Då faktorer som 

exempelvis pengar har en stor del i vissa forskningsresultat, framförallt kring huruvida man 

bör medicinera personer med diagnosen ADHD eller ej, bör man alltid ställa sig kritisk till 

den källa informationen kommer ifrån. Då ämnet är så omfattande har vi i del 1 av 

bakgrunden valt att fokusera på områden som: vad ADHD är, vilka så kallade symtom en 

person med diagnosen kan uppvisa, forskning kring orsaker, diagnostisering, diagnosens 

förekomst och behandling. Målet är dessutom att hitta olika infallsvinklar på de ovan nämnda 

områdena. 

4.1.1 Rationellt eller kategoriskt perspektiv 

Som beskrivet ovan är målet att genom hela studien hålla ett neutralt perspektiv som möjligt 

genom att inte belysa områden från endast ett kategoriskt eller relationellt perspektiv. För att 

klargöra vad som menas med de två olika begreppen följer här en beskrivning över de två 

olika sätten att se på olika problem.  

Genom att låna ett exempel från Nilholm (2007) kan skillnaderna mellan dessa två 

perspektiv/synsätt visas på ett enkelt sätt. Nilholm nämner individen i rullstolen som exempel 

då han på ett tydligt sätt vill visa att synsätt och attityd till olika problem spelar stor roll för 

utkomsten. Om vi belyser individen i rullstolen ur ett kategoriskt perspektiv skulle vi uppfatta 

det som att det är själva individen som befinner sig i rullstolen som utgör problemet. Att den 

inte tar sig upp för trappor eller kräver lite större utrymme är ett problem som helt och hållet 

ligger på själva individen och inte på omgivningen, enligt det kategoriska perspektivet. Ser 

man däremot på individen i rullstolen utifrån ett relationellt perspektiv är det inte längre 

individen som är problemet utan omgivningen som inte anpassat sig efter dennes 

förutsättningar.  

Nilholm (2007) nämner aldrig själva begreppen kategorisk eller relationell utan benämner det 

som två olika utgångspunkter för hur man ser på saker och ting. Han menar att skillnaden 

mellan de två olika synsätten syns tydligt i hur vi till exempel ser på den rullstolsburnes 

möjlighet att åka med kollektivtrafik. Tittar man på det utifrån Nilholms första utgångspunkt 

(det kategoriska perspektivet) får personen i rullstolen avstå från sådana möjligheter medan 

Nilholms andra utgångspunkt (det relationella perspektivet) får omgivningen att fråga sig hur 

man ska anpassa de kollektiva färdmedlen till människors funktionshinder.  

Genom att, utifrån Nilholms (2007) teori om de olika synsätten, sätta in perspektiven 

kategoriskt och relationellt i ett sammanhang kring diagnosen ADHD kan det enkelt beskrivas 

som att någon, genom ett kategoriskt perspektiv, anser att det är personen med diagnosen som 
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har svårigheter och att det är den som får anpassa sig, medan en annan ur ett relationellt 

perspektiv frågar sig hur man på bästa sätt kan anpassa undervisningen för att tillfredsställa 

individens behov.  

I bakgrunden kommer således de olika aspekterna kring diagnosen ADHD att presenteras med 

exempel från olika forskare som utgår från antingen ett kategoriskt eller relationellt perspektiv 

i sin forskning. 

4.1.2 Kriterier för diagnosen ADHD 

ADHD är en förkortning av attention deficit hyperactive disorder (Honos-Webb, 2008). Det 

läkarna enligt Honos-Webb tittar på vid en diagnostisering är främst ouppmärksamhet, 

hyperaktivitet och impulsivitet.  

Ur ett kategoriskt perspektiv talar vissa forskare om symtom i förhållande till ADHD. Dessa 

forskare drar slutsatsen att svårigheterna är knutna till individen och inte att det är i 

förhållande till omgivningen som svårigheterna uppstår. För att kunna benämna vissa 

beteendemönster som symtom förutsätter dessa forskare att det finns ett syndrom dit 

symtomen kan knytas. De så kallade symtomen kan enligt Brodin och Lindstrand (2010) visa 

sig på många olika sätt men några exempel, enligt dem, är att personen i fråga är hyperaktiv, 

har koncentrationssvårigheter samt problem med arbetsminnet och motoriken.  Brar (2011) 

menar att dessa symtom kan se olika ut under livet. Hur mycket symtom personen i fråga har 

och vilka varierar, enligt henne, mycket från individ till individ. Hon anser att i förskoleåldern 

är symtomen ofta inte så tydliga, eftersom de flesta barn är impulsiva och aktiva. Enligt Brar 

går det ändå att urskilja att de barn som senare får diagnosen ADHD ofta är motoriskt 

överaktiva i jämförelse till jämngamla barn. De kan, enligt Brar, ta sig utryck i att de har svårt 

att sitta still vid samlingar och måltider, att de låter och pratar mer än andra barn, de kan även, 

menar hon, ta sig utryck i att barnet har lätt att bli frustrerad och får humörsammanbrott. Brar 

skriver vidare att när barnet når skolåldern framträder koncentrationssvårigheterna tydligare. 

Detta beror på att högre krav ställs på barnet. Eleven ska nu kunna lyssna på läraren längre 

stunder samt kunna ta instruktioner, och genomföra uppgifter utan att deras fokus bryts. Allt 

detta ter sig enligt Brar svårare för en elev med diagnosen ADHD. Brar (2011) och Kadesjö 

(2010) anser att elever med diagnosen ADHD har problem med uppmärksamheten och att de 

därför störs lättare än andra elever av distraktioner i omgivningen. Brar (2011) menar att 

dessa elever har svårt att göra klart uppgifter. Detta beror således, enligt Kadesjö (2010), på 

att när de väl blivit avbrutna har de svårt att komma ihåg vad de höll på med. De har enligt 

författarna, Brar (2011) och Kadesjö (2010), svårare än andra elever att organisera materiella 

ting, till exempel har de lätt för att tappa bort skolmaterial såsom pennor, böcker, glömmer 

läxan, etcetera. Barnet kan, enligt dem, även ha svårt att sitta still och lämnar ofta sin plats i 

klassrummet. Vidare menar Brar (2011) och Kadesjö (2010) att eleven som har svårt att 

kontrollera sin impulsivitet pratar ofta rätt ut och avbryter klasskamrater och lärare. Kadesjö 

(2010) anser att barn med diagnosen ofta inte reflekterar eller drar slutsatser innan de 

genomför en handling, de utvärderar således inte handlingen innan den genomförs. De lär sig 

därför inte av sina misslyckanden, menar Kadesjö, utan upprepar ofta samma handling utan 

att förstå varför personer i omgivningen blir upprörda. Brar (2011) hävdar även att barnet med 
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diagnosen ADHD ofta hamnar i bråk med andra barn, lärare och föräldrar eftersom de har 

svårt att respektera regler och gränser och kan ha svårt för gruppaktiviteter.  

De finns även de forskare som utgår från ett relationellt synsätt, de ställer sig kritiska till 

diagnostisering av ADHD. Forskarna anser således inte att de är barnet det är ”fel” på, utan att 

omgivningen bör anpassas. Om man enligt dem skulle ta bort diagnostiseringen skulle det 

heller inte finnas några diagnostiseringskriterier, eller symtom att söka efter hos dessa 

individer. En av dessa forskare är Kärfve (2000) som anser att de så kallade symtomen som 

ska utgöra grunden för diagnostiseringen är alldeles för vaga. Kärfve visar detta genom 

exempel på åtta olika barn som fått diagnosen ADHD. Hon beskriver deras så kallade 

symptom och hur stor variation och olikhet det var på dessa. Kärfve belyser att några av 

elevernas beteenden självklart inte är önskvärda och kan skapa problem i olika situationer 

men hon ställer sig samtidigt frågan om det verkligen finns något direkt ovanligt och 

anmärkningsvärt med dem. Kärfve menar att de beteenden som barnen uppvisar är kanske 

inte lämpliga i alla situationer men det finns inte heller något sjukligt med dem.  

4.1.3 Forskning kring orsaker 

Forskningen kring ADHD och orsakerna är ständigt pågående. Det finns forskning som 

påvisar att ADHD är genetiskt betingat, men även forskning som menar att miljön spelar en 

ledande roll för utvecklandet av ADHD.  De forskare som anser att gentiken spelar 

huvudrollen styrker det kategoriska sättet att se på diagnosen: Att det är en sjukdom som 

barnet föds med och att den förs vidare genom generna. Forskare med ett relationellt 

perspektiv ställer sig frågande till att diagnostisera över huvudtaget och anser att de problem 

som ett barn stöter på uppstår i mötet med miljön vare sig barnet har en diagnos eller ej. Även 

genom att utgå från ett relationellt perspektiv så kan dessa forskare anse att förutsättningarna 

för ett beteende är medfödda. Det forskarna huvudsakligen ställer sig kritisk till då är hur 

omgivningen hanterar barnets beteende, det vill säga diagnosen och behandlingens 

(medicineringens) varande. 

Enligt Brodin och Lindstrand (2010) visar forskning kring tvillingar, familj och adoption att 

diagnosen ADHD till stor del lär vara genetiskt betingat och mindre relaterat till miljön 

personen befinner sig i. De hävdar dock att det ännu finns för lite forskning för att säkerställa 

det resultatet och det kan ibland även handla om en kombination av arvsanlag och miljö. 

Även Brar (2011) och Kadesjö (2010) menar att studier visar på att genetiska faktorer är den 

största orsaken, men Brar (2011) påpekar även att forskarna idag är enade om att orsakerna 

till ADHD är en samverkan av olika riskfaktorer. Även om Brar (2011) och Kadesjö (2010) 

menar att den största orsaken till ADHD är nedärvd så hävdar de att den psykosociala miljön 

kring individen också är mycket viktig. Enligt Brar (2011) kan en skyddande och stöttande 

omgivning mildra de så kallade symtomen hos ett barn som har de genetiska förutsättningarna 

för ADHD. På samma sätt kan även dessa förutsättningar påverkas negativt om barnet utsätts 

för olika missförhållanden. 

4.1.4 Diagnostisering av ADHD 

Beskrivningen kring diagnostiseringen av ADHD som följer nedan är en ren beskrivning av 

hur en diagnostisering går till. I det här fallet spelar det ingen roll vilket synsätt eller 
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perspektiv på problemet en person har. Ska en utredning kring diagnosen ADHD äga rum så 

genomförs den alltid på samma sätt, utifrån samma mall. I avsnittet under, Varför diagnos, 

ställs däremot det kategoriska perspektivet mot det relationella i frågan kring varför och om 

man bör sätta diagnosen ADHD.  

Weyandt (2001) skriver att för att diagnostisera ADHD använder man sig av DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). För att en person ska få diagnosen 

ADHD undersöker man om personen uppfyller merparten av kriterierna i ett DSM-test. De tre 

huvudkategorier man studerar i detta test är ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. 

Inom varje kategori finns flera kriterier varav personen i fråga måste uppfylla minst sex 

kriterier av nio för att få diagnosen ADHD. Symtomen ska även framträda tidigt i individens 

liv och ska ta sig uttryck i två eller fler olika miljöer. Symtomen ska även orsaka sociala 

och/eller yrkesmässiga problem, och/eller medföra svårigheter i individens utbildning, menar 

Weyandt (2001). För att läsa mer om diagnostiseringskriterierna se exempelvis 

Socialstyrelsen (2004).  

Röster kring varför eller ens om man bör sätta diagnosen ADHD hörs från alla håll med 

utgångspunkt i både det kategoriska och det relationella perspektivet.  

Den skepsis mot diagnoser som finns i samhället grundar sig i det relationella perspektivet. 

Med ett sådant synsätt anser till exempel Brar (2011) att man genom diagnosen sätter en 

etikett på barnet och att det finns en risk att individen och andra börjar identifiera sig med 

diagnosen. Även om Brar till störst del håller sig till det kategoriska perspektivet och ställer 

sig positiv till diagnostiseringen i allmänhet ser även hon nackdelar, som beskrivna ovan, med 

att sätta diagnosen ADHD.  

En annan, betydligt större, förespråkare för det relationella perspektivet och någon som ställer 

sig mycket frågande till diagnossättandet är Kärfve (2000). Hon beskriver fyra nackdelar med 

att sätta en diagnos och menar att en av diagnosens mest uppenbara nackdelar är densamma 

som anses som en av dess absolut största fördelar: de vuxnas förståelse för barnet. Förståelsen 

för att barnet i fråga har en diagnos som gör att den inte kan genomföra olika saker. Det är 

något i barnets hjärna som inte fungerar som det ska. Barnet har ett ”fel” och därför uppför 

den sig som den gör.  

Hur man, genom att sätta en diagnos/stämpel på ett barn eller elev, tros kunna ge individen 

större självförtroende är ett annat problem och den andra nackdelen med diagnossättandet 

som Kärfve (2000) lyfter fram. Genom att sätta diagnosen ADHD bekräftas det, enligt henne, 

att det är något fel på eleven. Istället för att individanpassa undervisningen i de ämnen som 

eleven med diagnos har det besvärligt i, (på samma sätt som man gör för en elev utan 

diagnos) får barnet istället veta att han eller hon inte kan för det är något så kallat fel i 

hjärnan, och sedan anpassas undervisningen utifrån den föreställningen. Detta innebär kort 

och gott att undervisningen läggs på en lägre nivå. Hur detta, att få höra att man inte kan, eller 

att man har ett fel i sin hjärna och således få uppgifter som ligger på en betydligt lägre nivå än 

de andra elevernas, ska kunna ge ett större självförtroende hos eleven är något Kärfve starkt 

ifrågasätter. Även Honos-Webb (2008) belyser samma problem med att sätta en diagnos som 
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innehåller ord som brist och störning och menar dessa ord kan få negativa konsekvenser för 

den som bär diagnosen. Personen i fråga kan uppfatta det som att det är något fel på den. 

Den tredje nackdelen med att sätta en diagnos, som Kärfve (2000) ser det, ligger i den 

segregering som blir oundviklig. Hjälpande medel sätts in för att underlätta för barnet/eleven 

och dessa leder alltid till ett större utanförskap för eleven. Den gemensamma nämnare för de 

allra flesta barn och ungdomar som diagnostiseras med ADHD är enligt Kärfve utanförskap. 

Detta utanförskap syns tydligt redan innan diagnosen fastställs och sedan flyr allt hopp om 

förändring, menar Kärfve.  

Den fjärde och sista nackdelen som Kärfve (2000) belyser är föräldrarnas tappade 

självförtroende. De känner kanske inte längre någon skuld i varför barnet uppträder som det 

gör, det beror ju på diagnosen, men de är inte heller längre de personer som vet bäst angående 

sitt barn. De får råd från alla möjliga håll och från olika experter som tycks veta precis vad 

som är rätt och fel för just deras barn. Detta, menar Kärfve, kan i sin tur riskera medföra ett, 

för samhället, kollektivt tappat självförtroende och en förlorad kompetens då vart tionde, snart 

vart femte, barns beteende anses vara för svårt för föräldrarna att hantera på egen hand.  

En av rösterna som förespråkar det kategoriska perspektivet är Brar (2011) och även om 

också hon, som beskrivet ovan, belyser en del nackdelar med att sätta en diagnos ställer hon 

sig som sagt mestadels positiv till diagnossättandet. Hon anser att en diagnostisering bör ses 

som ett epitet på symtom som förekommer samtidigt. Brar menar att vi genom att ställa en 

diagnos kan utveckla en behandlingsplan och på så sätt undvika följdsjukdomar, i likhet med 

förloppet vid andra typer av sjukdomsdiagnoser. Att få en diagnos kan också uppfattas som att 

man får upprättelse, att man förstår varför man reagerar på ett visst sätt. Vidare menar Brar att 

många med diagnosen ADHD har lidit och fått höra omgivningens kritik gång på gång utan 

att veta vad de beror på innan de fått en diagnos och att det således skulle vara värre att 

behöva utstå detta än att få en så kallad etikett på sig. 

4.1.5 Diagnosens förekomst 

Som tidigare beskrivet finns de som ställer sig kritiska till själva begreppet ADHD. Bland 

annat skriver Kommittén för mänskliga rättigheter (Kommittén för mänskliga rättigheter, 

2012) på sin hemsida att det är stor skillnad på så kallade psykiska syndrom och medicinska 

sjukdomar. Man kan således inte testa om man har en psykisk åkomma via ett blodprov eller 

genom att ta del av konkreta symtom som feber eller hosta. Eftersom man inte kan ge en 

konkret medicinsk bedömning på det sättet anser de att bevisen psykiatrin säger sig ha för att 

kategorisera de som anses psykiskt sjuka är för vaga. De hävdar vidare på sin hemsida att det 

inte finns några fasta bevis på att det råder en kemisk obalans på de som idag anses vara 

psykiskt sjuka utan de anser att problemen ligger i individens möte med omgivningen. 

Eftersom det i nuläget finns en diagnostisering av ADHD i Sverige och övriga världen så 

finner vi det relevant att ta upp diagnosens förekomst. Brar (2011) skriver att fem procent av 

alla barn som går i skolan har diagnosen ADHD enligt den DSM diagnostisering som 

praktiseras idag. Vad vi vet, menar Brar, är förekomsten av ADHD lika fördelad över hela 

världen. Brar menar att diagnosen dock är fem gånger vanligare bland pojkar än hos flickor, 
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och hon tillägger att diagnosen kan ta sig ett annat uttryck hos flickor som ofta inte är lika 

utåtagerande och därför många gånger förbises av lärare. 

4.1.6 Olika former av behandling 

Enligt Socialstyrelsens rapport från år 2002 finns det olika behandlingsmetoder för elever 

diagnostiserade med ADHD. I Sverige finns, enligt Socialstyrelsen, lite erfarenhet kring 

specifikt utformat stöd eller behandlingsprogram för elever med ADHD men i Nordamerika 

har en rad metoder provats och utvärderats med gott resultat. De program som visat sig mest 

effektiva är, enligt Socialstyrelsen, dem där psykosocial behandling/beteendeterapi 

kombinerats med medicinering. Socialstyrelsen menar att dessa psykosociala interventioner 

till exempel kan vara stöd till föräldrar där de får lära sig bemöta och påverka sitt barns 

beteende. Interventionerna kan också fungera som hjälp till lärare i hur de bör hantera 

problematiken som kan uppstå i klassrummet och även färdighetsträning i sociala situationer 

för barnet/eleven i fråga. 

Diskussionen kring huruvida medicinering mot ADHD bör förekomma eller inte är något 

ständigt pågående mellan de som förhåller sig kategoriska respektive relationella till 

problemet. De forskare som förhåller sig positiva till medicineringen hamnar inom ramen för 

det kategoriska perspektivet utifrån tanken att det är eleven eller barnet som det är fel på och 

som måste ändra sig. Genom medicinering hoppas de på att så kallade problembeteenden ska 

försvinna och att eleven således ska bli så kallat normal. De röster som ställer sig kritiska mot 

medicinering och istället vill finna sätt att anpassa miljön kring individen i fråga hamnar inom 

ramen för det relationella perspektivet. De försöker se lösningar där man istället för att 

medicinera sätter in annan hjälp och anpassar omgivningen för att lösa de problem som finns. 

Det kategoriska perspektivets förespråkare menar, angående debatten kring medicineringen av 

barn med ADHD, att den forskning som gjorts tydligt påvisar en förbättring hos de elever som 

medicinerats mot ADHD. Ett exempel på detta är Socialstyrelsen (2002), som menar att 

medicineringen av beteenden som kommer med diagnosen ADHD, till exempel okänslighet 

och aggressivitet, leder till större chans att komma till bukt med problemen än om de 

inblandade använder sig av enbart beteendeträning. Socialstyrelsen tänker sig också att det i 

kombination med beteendemodifierad behandling krävs en lägre dos av medicin och att 

medicineringen i sin tur leder till att problematiken blir lindrigare och lättare för föräldrar och 

skola att hantera. Själva behandlingsprogrammet behöver därför inte bli lika omfattande och 

kostsamt. Andra positiva aspekter med att medicinera personer med diagnosen ADHD är, 

enligt Socialstyrelsen (2002), att personerna i fråga får lättare att kontrollera sin impuls. Det 

kan i sin tur leda till att de lär sig hantera olika sociala situationer och utveckla färdigheter 

som de sedan har med sig livet ut, även efter att de slutat med medicineringen. Vidare menar 

de att lärare och föräldrar får större möjlighet att genomföra det planerade programmet och att 

relationen mellan lärare och elev samt föräldrar och barn blir mer positiv och mindre 

ansträngd.   

Inom området för medicinering finns det forskare som balanserar på linjen mellan det 

kategoriska och det relationella perspektivet. Nylin och Wesslander (2003) menar till exempel 

att det visst finns studier som visar hur medicinering av ADHD minskar 
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klassrumsproblematiken och lärarens negativa interaktion med eleven. Då läraren dock har 

begränsad möjlighet att påverka huruvida eleven tar sin medicin eller inte måste det, trots 

medicinens ibland positiva inverkan, finnas andra sätt att hjälpa och stötta eleven i fråga. 

Nylin och Wesslander påpekar dessutom att det finns begränsningar med medicinen som ska 

tämja problemen kring ADHD och ett exempel är att 20-30 % av eleverna inte svarar på 

behandlingen som förväntat. Dessa elever behöver då naturligtvis andra behandlingsmetoder. 

Till dessa hör då den beteendeterapi eller psykosociala behandling som alltid ska ingå i 

programmet vare sig eleven medicineras eller ej. Beteendeterapin syftar, enligt Nylin och 

Wesslander, till att hjälpa familjer och skola att hantera problemen som kan uppstå kring 

diagnosen ADHD. Inom beteendeterapin finns en mängd olika tekniker att använda sig av. En 

av de kanske vanligaste och mest effektiva, enligt Nylin och Wesslander, för barn med 

ADHD är poängsystemet. Systemet går ut på att personen i fråga får poäng när den gör något 

uppskattat. Dessa poäng byts senare ut mot något konkret som exempelvis frilek, tv-tittande 

eller annan önskvärd aktivitet. Detta blir en positiv förstärkning vilket förhoppningsvis ska 

leda till att det önskade beteende upprepas i framtiden. Nylin och Wesslander vill också 

poängtera att det inte finns någonting som styrker det faktum att medicinering ger några 

effekter på längre sikt. Medicinerna kan, enligt dem, dessutom ge bieffekter som bland annat 

insomnia och aptitminskning. 

De starka relationella röster som kritiserar själva diagnosställandet kring ADHD påpekar 

naturligtvis även det absurda i att medicinera människor bara för att de inte passar in i den 

rådande mallen för vad som anses vara normalt. Kärfve (2000), som är en av dessa starka 

röster, beskriver till exempel, precis som Nylin och Wesslander (2003) även påpekade, hur 

undersökningar gällande långsiktiga och allvarliga biverkningar är svåra att genomföra och att 

ingen därför vet helt säkert hur behandlingen påverkar människan i det längre loppet. 

Amfetamin som ges till ungdomar med diagnosen ADHD kommer, enligt Kärfve (2000), inte 

heller i någon liten dos. Precis som för narkomaner som använder sig av amfetamin i större 

mängder torde risken att drabbas av hjärnskador därför vara stor för de personer som 

medicineras för ADHD. 

Vidare förklarar Kärfve (2000) hur amfetaminet stimulerar hjärnans belöningscenter och att 

amfetaminmissbrukares mottagarceller så småningom bedövas och att de, när preparatet tas ur 

kroppen, inte längre reagerar som de ska. Risken finns att missbrukaren då har tappat sin 

förmåga att ta riktiga och rätt beslut, känna motivation och glädje. Hur stor risk det är för att 

ungdomar med diagnosen ADHD, som behandlas med amfetamin, drabbas av detta vet ingen 

än. En längre konsumtion av amfetamin kan alltså, enligt Kärfve, leda till en förtvining och 

omstrukturering av hjärncellsförbindelser inom de områden som styr intentioner, handling och 

de områden som skänker oss lust och lycka.  

Även Socialstyrelsen (2012), som tidigare (2002) förespråkat fördelarna med att medicinera, 

kan genom forskning visa andra, mer eller mindre allvarliga, effekter av den medicinering 

som rör ADHD. Till exempel kan, enligt Socialstyrelsen (2012) kardiovaskulära biverkningar 

av medicinen förekomma, som arytmi, hypertoni eller psykiska biverkningar som ångest och 

aggression. Forskning kring biverkningar vid långtida behandling av centralstimulerande 

läkemedel är i nuläget otillräckliga för att kunna ge en ärlig bild av medicineringens påverkan. 
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Vidare poängterar Socialstyrelsen (2012) hur medicinering bör vara en alternativ behandling 

men att den endast ska fungera som ett komplement i ett program där psykologiska och 

pedagogiska stödåtgärder spelar den största rollen. 

4.2 Del 2 
I del två av bakgrunden relateras diagnosen ADHD till skolan. Här berörs olika forskares syn 

på begreppet en skola för alla, samt pedagogers ansvar i förhållande till elever med diagnosen 

ADHD upp. Även skolans ansvar enligt de rådande styrdokumenten och de pedagogiska 

konsekvenser som möjligtvis förekommer i arbetet med dessa elever behandlas i detta kapitel. 

4.2.1 En skola för alla 

En skola för alla kan beskrivas som en utmaning och målsättning för skolan och den personal 

som arbetar där att skapa förutsättningar för att alla elever ska ha möjlighet till en meningsfull 

skolgång (Persson, 2001). 

 
Föreställningen en skola för alla, har varit ett kännetecken för grundskolan 

och bygger på de ideologiska idéerna om att samhället ska erbjuda varje elev, 

oavsett kön, geografisk bostadsort och social situation, en möjlighet till utbildning 

på likvärdiga grunder. (Hellberg, 2007 s.23) 

Skolan i Sverige har genom åren gått från att vara totalt segregerad och bara finnas för 

privilegierade pojkar till att bli en skola för alla, men vägen dit har varit allt annat än snabb. 

Det tog till exempel mer än ett halvt sekel innan flickor integrerades i den skola som skulle 

vara för alla (Skolverket, 2003).  

Enligt Hellberg (2007) är den grundläggande principen för den integrerade skolan att alla barn 

ska undervisas tillsammans. Detta oberoende eventuella svårigheter eller skillnader. 

Samtidigt, menar Hellberg, ska elevernas olika behov betonas och bemötas med olika 

inlärningsmetoder och inlärningstempo. Hellberg beskriver vidare hur de elever som får 

särskilt stöd, då deras behov ska tillgodoses, upplever sig annorlunda i förhållande till normen 

under hela sin skolgång och har svårt att uppfatta skolan som sin. 

4.2.2 Utvecklandet av en skola för alla 

Enligt Brodin och Lindstrand (2010) genomfördes under 1940-talet ett förslag på 

hjälpklassundervisning i skolan. Denna form av undervisning skapades för att kunna anpassa 

undervisningen till de elever som inte klarade av den undervisning som annars bedrevs i den 

så kallade vanliga klassen och för att befria de andra eleverna från de elever som riskerade 

hämma farten i undervisningen, Tveksamheterna och kritiken som riktades emot det 

segregerade systemet att plocka ut vissa barn ur de så kallade vanliga klassrummen handlade, 

enligt Brodin och Lindstrand, om sådant som än idag diskuteras. Frågor som huruvida det är 

positivt att avskilja vissa elever och vilka effekter detta egentligen får hos eleverna samt 

rädslan av att eleverna missar chansen till stimulans från varandra diskuterades då och 

diskuteras än idag. Under 1950-talet började en enhetsskola växa fram. Målet var att klasserna 

skulle vara odifferentierade åtminstone fram till årskurs 8. I verkligheten fanns dock 

segregationen kvar och dess förespråkare menade, enligt Brodin och Lindstrand, att 

uppdelningen av eleverna ingav en trygghet hos eleverna och att det förhindrade att elever 

med svårigheter knäcktes i en prestationskrävande skola.  
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Vidare beskriver Brodin och Lindstrand (2010) hur den segregerade skolformen utformades 

under 1960-talet efter idén om att ge elever med utvecklingsstörning en bättre chans till 

lärande i skolan och en bättre start i livet samtidigt som man skonade de andra (de så kallade 

normala) eleverna från att ha någon som förhindrade deras lärande. I efterhand övergick 

särskolan från att vara en skola för elever med utvecklingsstörningar till en skola dit man även 

förflyttade de elever som bara var svårhanterliga. Skälet till detta var, enligt Brodin, att man 

inte ansåg att det fanns någon lämplig klass för dessa elever i den vanliga skolan. 

Problematiken med särskolan var att det var en sådan brokig skara att det omöjligtvis kunde 

vara möjligt att bedriva någon form av progression i undervisningen. Dessutom menar Brodin 

och Lindstrand att människor i allmänhet redan under särskolans intåg var tveksamma till den 

segregation som det innebar att ha en särskild skola för vissa elever  

De som förespråkade det segregerade skolsystemet blev, enligt Brodin och Lindstrand (2010), 

allt färre och i slutet på 1960-talet började normaliseringsprincipen förverkligas. Brodin och 

Lindstrand beskriver hur grundskolan blev tvungna att ta emot elever med 

funktionsnedsättningar i den vanliga undervisningen. Detta löste läraren genom att 

specialläraren började medverka i klassrummet. 

Person (2003) beskriver att begreppet, en skola för alla, lanserades år 1980 i det årets läroplan 

och idag säger läroplanen (Lgr11) att skolan och en möjlighet till utbildning ska finnas för 

alla. I Lgr11 beskrivs vidare hur begreppet en likvärdig skola inte innebär att det ska se precis 

likadant ut på alla skolor, i alla klasser och för alla elever, utan undervisningen ska anpassas 

med hänsyn till de olika elevernas förutsättningar och behov. Enligt Lgr11 har skolan ansvar 

över de elever som av olika anledningar inte klarar av att nå målen på samma sätt och genom 

samma metoder som andra elever och undervisningen måste därför anpassas efter detta. 

4.2.3 Skolans ansvar 

I den svenska skolan finns styrdokument som verksamheten baseras på och regleras av. 

Styrdokumenten innefattas av läroplanen samt skollagen. Läroplanen och skollagen 

framhåller att alla elever har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar och behov: 

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

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i eleverna bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr11, s.8).  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål (Skollagen, 2010:800, kap 3, 3§). 

Undervisningen i skolan ska även vara likvärdig för alla skolor och för alla elever. Det 

innebär inte att utbildningen ska se lika ut för alla. Skolan har således ett ansvar att fördela 

resurserna och anpassa läromiljön på ett sätt som gynnar alla elever: 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 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 (Lgr11, s.8). 
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I skollagen står det att varje skola ska tillmötesgå varje elevs behov för att nå 

kunskapsmålen. Det största ansvaret att se till att eleverna får de stöd som behövs vilar på 

rektorn, denne ska enligt skollagen se till att elevernas ärenden om särskilt stöd utreds 

omgående. 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat 

sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av 

särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar 

andra svårigheter i sin skolsituation (Skollagen, 2010:800, kap 3, 8§).  

4.2.4 Pedagogernas ansvar 

På Lärarförbundets hemsida (Lärarförbundet, 2012) kan man läsa att de ställer sig frågan vad 

som egentligen ingår i lärarens ansvarsområde med fokus på medicinering av elever med 

diagnosen ADHD? Det är en svår fråga eftersom lärarens uppdrag är att både undervisa och 

att fostra eleven enligt Lgr 11. I arbetet med denna studie har det påvisats att en del lärare 

själva medicinerar sina elever. De lärarna känner obehag inför att medicinera elever men 

finner trots allt att det är värt det eftersom de upplever att det sker en markant skillnad i 

elevens förmåga att ta till sig kunskap. I förhållande till hemmet och föräldrarna har läraren 

ytterligare ett ansvar, där läraren ska:  

Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation 

och iaktta respekt för elevens integritet (Lgr 11, s.16). 

Isaksson (2009) skriver att allt större tilltro läggs på lärarens förmåga att uppskatta vilka 

elever som är i behov av särskilt stöd. Detta kan leda till att lärarens subjektiva bild av vad 

som är normalt och eller avvikande styr vilka elever som utreds. Persson (2001) skriver att 

detta fenomen är något som sker i varje klass 

Det är således heterogeniteten i klasserna, och därmed lärarens svårighet att tillgodose alla 

elever i undervisningssituationen som anses nödvändiggöra specialpedagogiska insatser 

(Persson, 2001, s.154) 

Brodin och Lindstrand (2010) menar att det råder en cynism inom skolvärlden som gör att 

lärarna inte tror att det hjälper om de får ökad kunskap för att komma runt problemet med 

elever som har svårigheter, istället ger man upp och strävar mot en segregering som innebär 

att få bort eleverna från klasserna. Skolans värld strävar sedan många år tillbaka efter en skola 

som inkluderar alla men Brodin och Lindstrand tycker att klimatet blir allt hårdare och att vi 

har en så kallad vi och dem syn på problemet. Det synsättet kan hämma grundläggande 

demokratiska principer som handlar om varje människas lika värde. Författarna anser vidare 

att det inte bara är eleverna med svårigheter som förlorar på segregeringstänket utan även vi 

andra som ska leva sida vid sida i detta samhälle. 

4.2.5 Pedagogiska konsekvenser 

Enligt Axengrip och Axengrip (2004) innebär en skola som är anpassad för att kunna hantera 

situationer med elever som fått diagnosen ADHD först och främst en kunnig personal som har 
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god kännedom om vad diagnosen innebär och vilka åtgärder som behöver tas för att eleven 

med diagnosen ADHD ska få goda chanser att lyckas. De beskriver vidare hur lärarens attityd 

till och kunskap om diagnosen är helt avgörande för utgången.  Då det finns risk för att 

ambitionsnivån hos eleven, beroende på olika faktorer, kan vara låg anser även 

Socialstyrelsen (2002) att den pedagogiska personalen bör vara utbildade inom ämnet. 

Axengrip och Axengrip (2004) är dock noga med att betona att oavsett hur duktig läraren är 

kommer han eller hon alltid behöva handledning via exempelvis resursteam, andra lärare, 

specialpedagog, skolpsykolog samt/eller skolläkare. 

En skola kan, enligt både Socialstyrelsen (2002) och Axengrip och Axengrip (2004), bemöta 

en elev med diagnosen ADHD på två olika sätt. Antingen lägger de sig på den lägsta 

ambitionsnivån, vilket innebär att de ser till att barnet inte far mer illa än nödvändigt och 

förhindrar att onda cirklar uppstår, eller så lägger skolan sig en aning högre i ambitionsnivå i 

vilken de då utvecklar ett arbetssätt tillsammans med eleven som gynnar dess utveckling.  

Exempel på hur man kan skapa en god lärande miljö för elever med diagnosen ADHD 

beskrivs av Honos-Webb (2008). Hon menar att läraren genom att tillföra färg, form och 

struktur i undervisningen främjar uppmärksamheten och prestationsförmågan. Enligt Honos-

Webb bör arbetsuppgifterna vara påtagligt intressanta och vara mer aktiva än passiva, gärna 

med fysisk rörelse för att öka uppmärksamhetsomfånget. Honos-Webb beskriver vidare hur 

förutsättningarna för positiva resultat i skolan ökar om inlärningen sker under korta stunder 

där eleven får vara aktiv och använda sig av praktiska, självinstruerande hjälpmedel 

(exempelvis dator).  

Axengrip och Axengrip (2004) beskriver hur elever med diagnosen ADHD ofta blir utmattade 

fortare än elever utan diagnosen och därför kan det vara viktigt att tänka på vilka uppgifter, 

läxor och prov man ger dem och hur stora och svåra de är. Detta måste naturligtvis anpassas 

till varje individs behov. Ofta kräver, enligt Axengrip och Axengrip, en elev med diagnosen 

mycket stöd från läraren i form av påminnelser, feedback och stöd. Att kunna se när eleven i 

fråga behöver en paus är en viktig del i arbetet. Axengrip och Axengrip menar att det är lättast 

att alltid hålla passen korta med andra aktiviteter som bryter av då och då. Har man till 

exempel haft en stillasittande uppgift kan det vara läge att bryta av med en något mer fysisk 

aktivitet, och vice versa. Detta för att eleven inte orkar arbeta långa stunder åt gången och då 

finns risken att han eller hon känner sig misslyckad när de inte lyckas slutföra uppgiften. 

Axengrip och Axengrip anser att det, för elevens självkänsla och för den fortsatta 

inställningen till skolan, är otroligt viktigt att minimera elevens misslyckande.  

Elever med diagnosen ADHD har, enligt Axengrip och Axengrip (2004), i regel störst 

svårighet att anpassa sig i en ostrukturerad miljö där det ställs krav av olika slag. Eftersom att 

skolan innehåller båda dessa faktorer blir den en plats där situationen lätt kan bli kaotisk och 

problemfylld för en elev med diagnosen ADHD, menar Axengrip och Axengrip. Vidare 

påpekar de att skolmiljön därmed är avgörande för hur mycket eleven lär sig. Om inlärningen 

halkar efter är det miljön eleven vistas i som bör granskas kritiskt. Ofta är det skillnad för 

eleven att befinna sig i ett klassrum tillsammans med tjugo andra elever jämfört med att sitta 

tillsammans med specialpedagogen på dennes rum. Axengrip och Axengrip poängterar att 
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eleven alltid är densamma men miljön är annorlunda och därmed blir resultatet också olika i 

de olika situationerna.  

Specialundervisning i mindre grupp är något som Axengrip och Axengrip (2004) förespråkar 

då koncentrationssvårigheterna ökar avsevärt i en större grupp och med allt som pågår där. 

Ibland kan det, enligt Axengrip och Axengrip, även vara aktuellt med en elevassistent som 

finns med elevens i alla situationer under skoldagen. De beskriver det som ett så kallat hjälp-

jag som hjälper eleven att hålla sig borta från eller klara sig ur situationer där den på egen 

hand kan ha svårt att hantera detta.  

Strukturen i klassrummet är som sagt otroligt viktig för en elev med diagnosen ADHD, enligt 

Axengrip och Axengrip (2004). Placering i klassrummet är, menar dem, ett exempel på en 

sådan struktur. Var eller hur eleven ska placeras i klassen är individuellt och upp till läraren 

att avgöra vad som blir bäst. Axengrip och Axengrip tycker att det dock kan vara en god idé 

att ha bestämda platser för att slippa onödiga argument om vem som ska sitta var och 

underlätta för eleven med diagnosen ADHD som behöver struktur och rutiner i sin vardag. 

5 Metod 
I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet vid insamlandet av empirin. Kapitlet inleds med 

att beskriva urvalet, den valda metoden för insamlingen av data, samt genomförandet i 

praktiken. Vidare följer bearbetandet av data, användandet av tidigare forskning i arbetet med 

rapporten, samt de etiska överväganden som gjordes i samband med intervjuerna. 

Uppdelningen av arbetet beskrivs även i detta kapitel, som till sist avslutas med en 

metoddiskussion. 

5.1 Urval 
För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes intervjuer med lärare på olika skolor i 

Norrbotten. Det gjordes ingen skillnad på kön eller ålder bland de intervjuade eftersom det 

icke ansågs relevant för syftet. Det enda kravet var att de hade erfarenhet av att arbeta med en 

grupp där en eller flera barn hade diagnosen ADHD.  Det fanns alltså inget krav på att lärarna 

i fråga hade elever med diagnosen ADHD i klassen vid intervjutillfället. Vi valde att intervjua 

fem lärare som alla arbetar i klasser från årskurs 1 till årskurs 6 (grundskolans tidigare år). 

5.2 Datainsamling 
Som metod för studiens genomförande valdes en kvalitativ ansats. Backman (2008) menar att 

det kvalitativa perspektivet innebär att omvärlden uppfattas som en social konstruktion, samt 

en kulturell och individuell konstruktion. Det som prioriteras i den kvalitativa ansatsen är hur 

människor uppfattar verkligheten. Till skillnad från det kvantitativa perspektivet där man 

enligt Backman, observerar och mäter en förutbestämd verklighet som är oberoende av 

individen. Studien baserades till stor del av kvalitativa intervjuer med syftet att samla 

information från lärare. Den kvalitativa intervjumetoden valdes för att syftet med den är att 

identifiera den intervjuades uppfattningar om ett fenomen (Patel & Davidson, 2003). 

Intervjumetoden som användes var av ostrukturerad karaktär så till vida att lärarna som svarar 

på frågorna fick obegränsat med tid på sig att svara (Patel & Davidson). Frågorna var dock 
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förbestämda och så även ordningsföljden på dem. De ställda frågorna var öppna på så vis att 

de intervjuade inte kunde svara endast ja eller nej på dem utan de var tvungna att utveckla och 

förklara sina tankar och åsikter. Studien avgränsades till att endast utgå från lärarnas 

perspektiv av elever med diagnosen ADHD. 

5.3 Genomförande av databearbetning 
Intervjufrågor utformades och skickades till handledaren. Frågorna skickades tillbaka med 

förslag på små förändringar varpå intervjufrågorna reviderades något. Genomförandet av 

intervjuerna skedde överlag via ett bokat möte med den tillfrågade läraren. Vi såg till att sitta 

på en lugn plats utan störningsmoment under intervjutillfället. Vi såg även till att vi hade gott 

om tid för intervjun i enlighet med hur Ejvegård (2003) beskriver att genomförandet av 

intervjun bör gå till. Intervjuerna spelades in via mobiltelefoner för att senare kunna avlyssnas 

och transkriberas. En av fem intervjuer skedde via e-mailkontakt. Den responderande läraren 

fick då ett e-mail skickat till sig, innehållande intervjufrågorna. Det klargjordes innan att 

efterföljande kontakt skulle tas om det fanns några som helst tveksamheter angående 

intervjufrågorna eller svaren. Det empiriska materialet bearbetades vid ett senare tillfälle då 

inspelningarna lyssnades igenom och transkriberades för vidare analys och bearbetning i 

resultatdelen. Ejvegård anser att användandet av bandspelare är fördelaktigt eftersom man 

som intervjuare senare kan lyssna igenom informationen i lugn och ro och således lättare ta 

fasta på det material från intervjun som är relevant för studien. 

5.4 Användande av tidigare forskning och teorier 
I arbetet med undersökningen valdes ett sociokulturellt perspektiv eftersom vår framtida roll 

som pedagoger kommer att präglas av det sociokulturella synsättet. I rapporten används 

tidigare forskning som både utgår från ett relationellt respektive kategoriskt perspektiv i 

förhållande till ADHD. På så vis problematiseras bilden av diagnosen. I resultatdiskussionen 

används den tidigare forskningen samt teorierna som utgångspunkt för att diskutera empirin. 

5.5 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra etiska huvudkrav när man ägnar sig åt 

vetenskapligt forskande. Det första kravet handlar om att informera den intervjuade om 

dennes roll i projektet, samt att meddela att han eller hon har rätt att avbryta intervjun när som 

helst under processen. Innan intervjuerna i denna studie genomfördes informerades 

respondenterna om syftet med intervjun och deras delaktighet i det slutgiltiga projektet. Varje 

intervjuad pedagog hade även rätt att ångra sig eller göra ändringar i intervjun i efterhand. 

Den andra punkten som Vetenskapsrådet (2002) belyser handlar om deltagarens samtycke. 

Eftersom vår studie syftar till att påvisa lärarens perspektiv har endast lärare intervjuats. 

Genom att läraren blivit tillfrågad att delta i intervjun och informerad om studiens syfte 

skedde ett samtycke om denne ställde sig positiv till en intervju. 

Den tredje punkten behandlar kravet på konfidentialitet. Vid intervjuerna klargjordes att 

pedagogens identitet skulle förbli konfidentiell i uppsatsen. Ejvegård (2003) skriver att man 

kan få den svarande att öppna sig genom att försäkra personen om att den insamlade 

informationen förblir konfidentiell. De intervjuade tillfrågades innan om det var godtagbart att 
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intervjun bandades. Vetenskapsrådet (2002) menar att de uppgifter som innehåller 

information om personer som går att identifieras ska behandlas på ett sätt som gör dem 

oåtkomliga för utomstående. Inga andra har således tagit del av inspelningarna som raderades 

efter de transkriberats. 

Det fjärde och sista kravet enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar om nyttjandet av den data 

som samlats in. Nyttjandekravet innebär att den data som framkommit i undersökningen 

endast används och kommer att användas i den forskning den var tänkt att nyttjas för och 

inget annat. Även denna aspekt ställer vi oss bakom och vi försäkrar att den information som 

framkommit i arbetet med studien inte kommer att nyttjas i något annat avseende än för det 

tänkta syftet. Genom att, som tidigare nämnt, radera inspelningarna efter transkriberings- 

processen förhindrar vi även vidare användning av materialet. Under transkriberingsprocessen 

användes inte heller namnen på de intervjuade lärarna, och även dessa dokument raderades 

efter användandet. 

5.6 Uppdelning 
Eftersom arbetet med uppsatsen har skett i par så har vissa delar delats upp av praktiska skäl. 

Intervjutillfällena delades upp så att den ena av oss gjorde två och den andra gjorde tre 

intervjuer. Detta för att arbeta på ett mer tidseffektivt och praktiskt sätt. Även om intervjuerna 

genomförts individuellt har vi tillsammans lyssnat på och analyserat inspelningarna och på så 

vis tagit del av varandras resultat. Tidigare forskning har diskuterats och valts ut tillsammans 

innan olika områden delats upp mellan oss. I den skrivande processen har vi ständigt läst och 

kompletterat varandras texter. Via daglig kommunikation har vi även kommenterat och gett 

feedback på vad den andre skrivit. Ett öppet arbetsklimat, ständig kontakt och liktänkande i 

arbetsprocessen har varit mycket viktigt för oss i arbetet med denna studie. 

6 Metoddiskussion 
Utgångspunkten i arbetet med denna uppsats har varit att ha ett öppet sinne gällande det valda 

forskningsområdet ADHD och skolan. I valet av tidigare forskning har det funnits en strävan 

efter att skapa en nyanserad bild av forskningsområdet. Den rådande bilden av ADHD 

domineras av det neuropsykiatriska perspektivet av diagnosen. Även om strävansmålet har 

varit att förhålla sig neutral och kritiskt granskande till föregående forskning och empiri så har 

även vi, likt alla andra en förförståelse gällande området som är omöjlig att bortse helt ifrån. 

Den metod som valdes för insamling av data var den kvalitativa intervjumetoden. Ejvegård 

(2003) skriver att det finns en del svårigheter med intervjumetoden. Som intervjuare kan man 

påverka respondenten negativt genom att till exempel upplevas som stressad, eller att man 

inte lyckas få den intervjuades förtroende och därmed är personen inte villig att öppna sig. 

Som intervjuare får man heller inte påverka respondenten genom att lägga in värderingar i 

svaren enligt Ejvegård. Vi fann att det var relativt svårt att hålla sig helt neutral i en 

intervjusituation. För att vi skulle ha varit bättre förberedda på att ta emot svaren och ge 

neutral respons kunde vi ha gjort en pilotintervju och således testat intervjufrågorna innan de 

riktiga intervjuerna tog plats. En annan fälla är att intervjufrågorna blir ledande. Detta var 

något som arbetades med i framställandet av intervjufrågorna. Som intervjuare bör man inte 
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heller använda sig av slutna frågor som resulterar i så kallade ja och nej svar (Ejvegård 2003). 

En av de fem intervjuerna skedde via e-mail, detta berodde på tidsaspekten samt praktiska 

orsaker. Fördelen med det är att den svarande läraren hade tid att läsa igenom frågorna 

ordagrant och i lugn och ro respondera skriftligen. Nackdelen är att presentationen av 

frågorna kunde skilja sig från resterande intervjuer, samt att möjliga följdfrågor uteblivit. 

Aspekter som betoning av ord, kroppsspråk och känsla är också delar som går förlorade då 

intervjun inte sker öga mot öga. Vi upplevde att risken för missförstånd och misstolkningar av 

svaren ökade vid analysen av intervjun som skedde via e-mail. 

6.1 Reliabilitet och validitet 
Frågan om reliabilitet handlar om huruvida vår undersökning gjorts på ett tillförlitligt sätt 

(Patel & Davidsson, 2003). Reliabiliteten anger således tillförlitligheten i ett mätinstrument, 

det vill säga intervjumetoden i detta fall (Ejvegård 2003). Genom att använda samma frågor 

och formulera dem på samma sätt till alla respondenter ökar reliabiliteten och minskar även 

risken att den svarande misstolkar frågan. Inspelning av intervjun bidrar också till empirins 

reliabilitet. Den som intervjuar kan då lyssna och komma med följdfrågor utan att behöva 

skriva ner allt respondenten säger. På så vis minskar risken att information går förlorad och att 

intervjusituationen blir stressig. 

Validitet handlar om den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det man avser att mäta 

(Patel & Davidsson, 2003). Ejvegård (2003) skriver gällande validitet att det är viktigt att veta 

vad måttet står för och använda det på ett konsekvent sätt. Genom att utgå från syftet när 

intervjufrågorna formades ökar validiteten. Intervjufrågorna kontrollerades även av 

handledaren innan genomförandet av intervjun. Valet av respondent för intervjun, i detta fall 

lärare ökar också validiteten eftersom det är lärarens perspektiv på situationen som 

eftersträvas i syftet. 

6.2 Tidsplan 
September 2012 

Ämnet valdes. Första formulering av syfte och forskningsfrågor konstruerades. PM skrevs och 

fördelades till handledaren. 

Oktober 2012 

Tidigare forskning lästes och valdes ut. De första intervjuerna genomfördes. 

November 2012 

Resterande intervjuer genomfördes och samtliga intervjuer transkriberades. Teorier och 

tidigare forskning bearbetades och bakgrunden skrevs. Via handledarträffar gavs kontinuerlig 

kamrat- och handledarrespons på uppsatsen. 

December 2012 

I samförstånd med handledaren bedömdes det att uppsatsen skulle hinna färdigställas inför 

opponeringsseminarium. 
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Januari 2013 

Färdigställande av uppsatsen samt opponeringsseminarier. 

7 Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultatet av de intervjuer som genomfördes. Syftet med 

resultatkapitlet är att redovisa den data som samlats in. Vi har för tydlighetens skull valt att 

återge resultatet av intervjuerna fråga för fråga där de samlade lärarnas synpunkter återges. 

Underrubrikerna i detta kapitel är baserade på de frågor som ställdes i de faktiska 

intervjuerna. De i sin tur syftar till att besvara forskningsfrågorna: Hur påverkas eventuellt 

lärarens pedagogiska arbete av att ha en eller flera elever med diagnosen ADHD i klassen? 

Samt: Vad ingår i skolans och lärarens ansvarsområde gällande elever med diagnosen 

ADHD? Resultatdelen inleds med ett diagram innehållande en kortfattad presentation av de 

intervjuade lärarna. 

7.1 Diagram över de intervjuade lärarna 
I diagrammet nedan presenteras de intervjuade lärarna med yrkesbefattning och antal år inom 

läraryrket. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Befattning Antal år inom 

läraryrket 

Lärare 1 Lärare i 

grundskolans tidigare 

år (årskurs 1-7) 

Ca 10 år 

Lärare 2 Lärare i 

grundskolans tidigare 

år (årskurs 1-7) i 

SV/SO 

Ca 10 år 

Lärare 3 Lärare i 

grundskolans tidigare 

år (årskurs 1-7) i 

MA/NO/ Engelska 

Ca 20 år 

Lärare 4 Lärare i 

grundskolans tidigare 

år (årskurs 4-6) i 

MA/NO 

Ca 20 år 

Lärare 5 Lärare i 

grundskolans tidigare 

år (årskurs 1-7) 

Ca 10 år 
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7.2 Intervjufrågor och sammanställning av svaren 
Vad är ditt ansvar som lärare då du anar att en elev har diagnosen ADHD? 

Samtliga intervjuade lärare tar hjälp av andra kollegor på skolan då de anar att en elev har 

diagnosen ADHD. Lärare 4 berättar att han tar hjälp och stöd av kollegor för att se vad de 

uppfattat angående eleven. Lärare 3 berättar att hon tar kontakt med kollegor för att utesluta 

att elevens beteende är knutet till henne. Gemensamt för samtliga lärare är även att de tar 

kontakt med föräldrarna i ett tidigt skede. De tar kontakt med föräldrarna främst för att 

klargöra situationen och få information om hur föräldrarna upplever eleven på hemmaplan. 

Lärare 1 menar att föräldrarna bör vänja sig vid tanken på att barnet möjligtvis kommer att få 

en diagnos i ett tidigt stadium, medan Lärare 5 anser att man inte bör nämna ordet ADHD i ett 

så tidigt skede utan ta det varligt i kontakten med föräldrarna. Lärare 4 menar att en diagnos 

ibland misstänks, men det är endast om det stör skolarbetet som en anmälan görs. Om man 

med andra medel kan få skolsituationen att fungera utan utredning så anser Lärare 4 att man 

bör testa detta innan man bestämmer sig för att gå vidare. Lärare 1 och Lärare 3 anger att 

anmälan för utredning går via skolans kurator eller specialpedagog och Lärare 4 hävdar att det 

är rektorn som tar beslutet om att anmäla eleven för vidare utredning. Av intervjuerna att 

döma finns inte några generella riktlinjer för alla skolor hur anmälan ska skötas, utan detta är 

något som varierar på lokal nivå. 

 

Finns det någon skillnad i planering och genomförande då det finns elever med 

diagnosen ADHD i klassen gentemot om samtliga elever inte har diagnosen ADHD? Vad 

är i så fall specifikt för planering och genomförande av undervisningen i en klass med en 

eller flera elever som har diagnosen ADHD? 

Den generella uppfattningen bland lärarna är att det inte är diagnosen som avgör om en elev 

kräver mer av en som lärare. Ofta utreds eleven för diagnos eftersom han eller hon uppfattas 

ha vissa avvikande beteenden som ofta anses hindra denne i skolan. Det är således naturligt 

att det faller sig så att de som har en diagnos ofta utmanar omgivningen på något sätt, annars 

skulle dennes beteende antagligen inte ifrågasättas. Lärarna som intervjuats säger sig dock 

kunna urskilja vissa faktorer som är mer aktuella i förhållande till elever med diagnosen 

ADHD än till andra elever. Samtliga lärare utom Lärare 4 nämner orden struktur och 

planering som viktiga byggstenar i arbetet med dessa elever. Lärare 5 menar att dessa barn 

ofta fungerar väl om det finns rutiner som efterlevs varje dag. Samtliga intervjuade lärare 

upplever att elever med diagnosen ADHD har svårare för att arbeta i grupp än andra. 

Därigenom blir valet av gruppmedlemmar som ska arbeta i samma grupp som den eleven, 

samt storleken på grupp något som oftast begränsas mer än för andra elever utan diagnosen. 

Lärare 4 säger att: 

 

För elever med ADHD kan det ibland vara tufft att jobba i grupper, men om man gör det är 

det viktigt att grupperna är genomtänkta så att både eleverna med ADHD-problematik och 

de övriga eleverna får ut så mycket som möjligt av samarbetet och undervisningen som sker 

i grupp (Lärare 4). 
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Lärare 1 och Lärare 4 nämner även att placeringen i klassrummet blir extra viktig för dessa 

elever. Lärare 4 vill gärna ha extra uppsikt över eleven, och placerar denne nära sig själv i 

klassrummet, för att kunna gå dit och lugna och prata med eleven lite extra. Lärare 1 nämner 

också att elever som har svårt med koncentrationen placeras i närheten av läraren. Två av de 

tillfrågade lärarna (Lärare 3 och Lärare 4) har känt sig något begränsade gällande elever med 

ADHD-diagnos då de upplever att dessa elever till exempel inte klarar av utflykter, 

studiebesök eller vissa aktiviteter på samma sätt som andra elever utan diagnosen. Lärare 3 

säger att: 

 

Man blir begränsad i den mån att man inte kan göra vissa saker. Självklart beroende på 

eleven i fråga, men jag har varit med om tillfällen då vi inte kan leka lekar i klassen på 

grund av elevens reaktion om han/hon förlorar (Lärare 3). 

 

Lärarna förklarar att detta beror på elevernas reaktion på de överraskningsmoment och 

oväntade situationer som man då ofta stöter på. De förklarar att de motverkar problemet 

genom att ha med extra personal på utflykten, att förbereda eleven på vad som komma skall så 

att denne får en chans att tänka över de situationer som kan uppstå innan de har skett. Två av 

de andra intervjuade lärarna (Lärare 1 och Lärare 2) menar att de inte tänker i de banorna och 

Lärare 2 anser att det snarare kan vara bra för dessa elever att få göra något annat än att vara i 

skolmiljö eftersom läraren upplever att elever med diagnosen ADHD ofta är praktiskt och 

kreativt lagda.  

 

Har du fått någon utbildning rörande diagnosen ADHD och vad den innebär? 

Det gemensamma för alla intervjuade lärare är att de inte har gått någon obligatorisk 

utbildning rörande ämnet ADHD. Gemensamt är också att de alla, på eget initiativ, gått på 

föreläsningar. Lärare 1 och Lärare 4 menar att dessa föreläsningar är viktiga och lärorika men 

att det i slutändan handlar om vad man som lärare gör det till. Då alla elever med diagnosen 

ADHD är olika finns det ingen metod som alltid fungerar. Lärare 4 påpekar också vikten av 

den egna erfarenheten kring att arbeta runt elever med diagnosen och att man lär sig mer 

genom detta än föreläsningar. Lärare 1 har varit på föreläsningar där det har varit människor 

som själva blivit diagnostiserade som berättat utifrån egna erfarenheter. Lärare 1 anser att 

man genom dessa föreläsningar fått en bra bild och tydligt förklarat hur elever med diagnosen 

ADHD kan känna och vad de behöver. Samtidigt påpekar hon igen att varje individ med 

diagnosen ADHD upplever situationer olika och det finns ingen metod som är skräddarsydd 

att passa alla. Ingen av lärarna uttrycker direkt att de önskar obligatoriska kurser inom ämnet 

ADHD men alla har självmant valt att delta på föreläsningar och läst litteratur ring ämnet.  
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Vilken hjälp och vilket stöd får du i rollen som lärare i förhållande till elever med 

diagnosen ADHD?  

I frågan kring vilken hjälp och stöd som ges till läraren, upplevde lärarna sin situation på olika 

sätt. Lärare 1 och Lärare 3 upplevde det är svårt att få hjälp i form av resurser och på Lärare 

3:s skola får lärarna inga extra resurser förrän eleven är i ett medicinerande tillstånd. Detta är 

en tolkning som lärare tre gör genom att förklara hur liknande problem i två olika klasser 

bemöts på olika sätt från ledningen. Enda skillnaden mellan situationerna i de olika klasserna 

är att i den klass där ytterligare resurser satts in är eleven i fråga i medicinerande tillstånd. 

Lärare 1 poängterar vikten av föräldrarnas påtryckningar då de har rätt att kräva extrahjälp till 

sitt barn, något som inte en lärare kan göra enligt henne/honom. Både Lärare 1 och Lärare 3 

menar att det är ekonomin som styr vilken hjälp som sätts in. De kan anmäla sig till rektorn i 

frågan om extrahjälp varpå rektorn väljer att säga ja eller nej. Lärare 3 upplever sig inte heller 

få något särskilt bra stöd från specialpedagogen, eller annan personal på skolan i hjälpen att 

hantera olika situationer som hon/han anser uppstår kring elever med diagnosen ADHD.  

Lärare 4 och Lärare 5 är båda överrens om att de på deras skolor numera hittat en fungerande 

koncept för att hjälpa varandra i arbetet med elever med diagnosen ADHD. Konceptet går ut 

på att resurser, i form av fritidspedagoger sätts in i de grupper där de bäst behövs. De försöker 

vara flexibla och solidariska mot varandra för att lösa situationer på bästa sätt. Lärare 5 

poängterar vikten av att sätta in resurs i ett tidigt skede för att på så sätt bryta det mönster som 

lätt uppstår. Annars, menar Lärare 5, finns risken att eleven i fråga får ett 

självuppfyllandebehov och gör så kallat fel bara för att den alltid brukar göra så. Lärare 5 

upplever också att även andra elever, utan diagnosen, lätt triggas igång och försöker 

provocera eleven med diagnosen ADHD. Det hela blir ett spel och ett mönster som är svårt att 

bryta.  

Lärare 2 är den lärare som, enigt resultatanalysen, fått mest och bäst hjälp och stöd av både 

andra lärare, rektor och organisation. Lärare 2 berättar hur lärarna på skolan, tidigare, fått 

mycket hjälp och stöd av specialpedagoger och andra experter inom området som exempelvis 

psykoterapeuter. Lärare 2 poängterar också vikten av att ha organisationens stöd i arbetet runt 

elever med diagnosen ADHD. Läraren menar att om man har organisationens stöd får man 

också den hjälp och de resurser som behövs.   

Hos alla de intervjuade lärarna finns en önskan om fler resurser och mer hjälp. Lärare 3 

påpekar hur mycket det skulle underlätta dennes arbete om av eleverna i klassen fick ett så 

kallat hjälp-jag (se avsnittet Pedagogiska konsekvenser, s.16). Läraren menar att det även 

skulle underlätta elevens situation då denne nästan alltid behöver någon som kan avleda och 

hjälpa i olika lägen. Som det ser ut nu har Lärare 3 inte möjlighet att finnas där för den eleven 

så mycket som det behövs då läraren har tjugofem andra elever att stötta samtidigt. Lärare 3 är 

dessutom i en sits där skolan inte har möjlighet att hjälpas åt på samma sätt som Lärare 4 och 

Lärare 5 beskriver att de gör på deras skolor. Även Lärare 1 upplever att skolan fungerar bra 

med det stöd som finns tillgängligt på plats. Det finns inte tillräckligt med personal på Lärare 

3:s skola för att det ska fungera att till exempel fritidspedagogerna rör sig mellan de grupper 

där de för tillfället behövs bäst.  
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Vad spelar föräldrarnas engagemang för roll i förhållande till din roll som lärare 

gällande en elev med diagnosen ADHD?  

Gällande föräldrarnas engagemang i arbetet kring barnet och eleven med diagnosen ADHD är 

de intervjuade lärarna väldigt eniga – det är jätteviktigt. Det är enligt samtliga intervjuade 

lärare viktigt att man arbetar tillsammans och drar åt samma håll för att få bästa resultat för 

alla inblandade. Tät och regelbunden kontakt är något som alla de intervjuade lärarna anser 

vara viktigt. Lärare 5 poängterar vikten av att ha en god relation till alla elevers föräldrar men 

speciellt gällande eleverna med diagnosen ADHD. Lärare 3 har till exempel kontakt med 

föräldrarna till de diagnostiserade eleverna en gång i veckan. Kontakten sker oftast via e-mail 

och det på grund av att Lärare 3 känner att det är lättast. Genom att sköta kontakten via e-

mail, utöver de gånger man träffas, får Lärare 3 chansen att läsa igenom föräldrarnas åsikter, 

krav, funderingar i lugn och ro och på det viset minskar risken för att känslor ska ta över och 

Lärare 3 kan formulera sig på ett sätt som in i det längsta undviker konflikter mellan skola och 

föräldrar. Finns önskemål från föräldrar att kommunikationen sker via telefon istället för e-

mail brukar Lärare 3 föreslå en kombination. Lärare 3 skickar ett e-mail med rapportering om 

hur arbetet i skolan går, med svar på eventuella funderingar och med möjliga frågor till 

föräldrarna. Om föräldrarna i sin tur, efter att det läst e-mailet, fortfarande anser att det finns 

oklarheter är de välkomna att ringa Lärare 3 för att reda ut saker och ting.  

Lärare 1 och Lärare 2 har ingen förbestämd kommunikation med föräldrarna, som Lärare 3 

har, men de menar att de trots detta regelbundet (ibland dagligen) kommunicerar, på olika 

sätt, med föräldrarna till elever med diagnosen ADHD.  

Lärare 2 och Lärare 3 poängterar vikten i att lyfta fram elevens positiva sidor för föräldrarna 

när man kommunicerar med dem. Annars kan det lätt bli för jobbigt för föräldern att hantera. 

Lärare 3 berättar om hur han/hon brukar börja med att berätta något som de lyckats med i 

veckan och ställa frågor kring hur de arbetat hemma med detta och berömma både föräldrar 

och barn. Därefter ber Lärare 3 hemmet fortsätta på samma spår plus att Lärare 3 möjligen ger 

dem fler tips och råd på hur de gör i skolan och hur de kan använda sig av detta i hemmet 

också. Även föräldrarna kan naturligtvis komma med värdefulla idéer om hur man kan agera i 

olika skolsituationer. 

Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 upplever att föräldrar till elever som är på gång att få, eller har 

fått, diagnosen ADHD har svårt att acceptera detta till en början. Därför anser dem att det är 

extra viktigt att ha en god relation och inge förtroende till föräldrarna.  

 

Övrigt som de intervjuade lärarna valde att tillägga 

De intervjuade lärarna fick i slutet av intervjun möjlighet att tillägga något utöver det vi frågat 

om i intervjun. I resultatdiskussionen kommer det diskuteras kring en del av de aspekter som 

vissa av lärarna valde att lägga till vilket visade sig ha ett relevant och intressant innehåll för 

studiens syfte. 
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Lärare 1, Lärare 3 och Lärare 4 känner sig positivt inställda till medicinering av en elev med 

diagnosen ADHD. Detta därför att de sett stora skillnader hos de elever som medicinerats i 

deras klasser. Dock ställer sig både Lärare 1, Lärare 3 och Lärare 4 kritiska till hanteringen av 

medicin under skoltid. Ingen av dem vill ha ansvaret att förse eleven med medicin och de 

tycker inte heller att det är lärarens ansvar. Lärare 4 befinner sig dock i en sådan situation att 

han eller hon inte kan hålla på den principen då Lärare 4 anser att skillnaden mellan då eleven 

fått sin medicin och inte är så enormt stor.  

Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 tar upp frågan till huruvida man bör sätta en diagnos över 

huvud taget. I det fallet ställer sig Lärare 3 enbart positiv till diagnosställandet då denne bara 

upplevt att det hjälpt eleverna som fått diagnosen. Lärare 3 menar att eleven i fråga alltid har 

vetat om att det varit något som varit ”annorlunda” med den och att det är skönt att få veta vad 

det beror på och varför. Lärare 3 påpekar dock att hon tycker att diagnosen ofta kommer 

alldeles för sent och att eleven i fråga fått gå med sina funderingar för länge innan det 

uppmärksammas. Lärare 3 tar upp ett exempel om en elev som kom till hans/hennes klass i 

årskurs fyra utan diagnos. En dag såg de på en film i klassen om olikheter där det bland annat 

handlade om en person med diagnosen ADHD. Efter filmen kom eleven i fråga fram till 

Lärare 3 och förklarade att han/hon kände igen sig i personen på filmen. Inte förrän dess fick 

eleven diagnosen ADHD. Det negativa med att sätta en diagnos som Lärare 3 kan komma på 

är att man kanske sätter för låga förväntningar på en elev med diagnos och att eleven i fråga 

börjar utnyttja situationen för att till exempel slippa undan vissa uppgifter.  

Lärare 1 och Lärare 2 ställer sig skeptiska i frågan om att sätta diagnos överhuvudtaget. 

Lärare 1 har erfarenhet att diagnosen kan fungera som både något positivt och negativt men 

menar att det som lärare alltid känns bättre att veta att de i alla fall försökt allt. Lärare 1 tror 

att det är därför som många lärare vill diagnostisera och utreda. För att de ska ha ryggen fri 

och som sagt känna att de gjort allt de kan.  

Lärare 2 poängterar dessutom vikten av ämnet i och med att det blir allt fler diagnoser. 

Samtidigt vill Lärare 2 understryka att han/hon inte anser att det är diagnosen som ska styra 

om barnet får hjälp eller inte. Undervisningen ska alltid individanpassas och egentligen är en 

diagnostisering enligt Lärare 2 ganska onödig om det inte sker för elevens skull.  

Lärare 2 har själv erfarenhet av att arbeta på resursskola och anser inte att dessa bör läggas ner 

eller tas bort. Lärare 2 menar att de självklart kan behövas förändras och förbättras men anser 

samtidigt att de hjälpt många elever och kommer fortsätta hjälpa många till. Samtidigt 

påpekar hon/han att dessa resursskolor fungerar för vissa individer men inte för alla. Men de 

bör enligt Lärare 2 som sagt finnas kvar då de har en chans och resurser att hjälpa dessa elever 

på ett sätt som inte den så kallade vanliga skolan har. Enligt henne är de ungefär tre 

elever/lärare. 

8 Resultatdiskussion 
De tillfrågade lärarna har alla olika uppfattning om vems ansvar det är att anmäla en utredning 

då någon misstänker en diagnos. Enligt skollagen vilar huvudansvaret för elever med 
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särskilda behov till sist alltid på rektorn. Lärare 4 påpekar att det inte görs något åt situationen 

förrän det stör elevens skolarbete, detta är i linje med det Weyandt (2001) skriver om, att 

elevens sociala, yrkesmässiga situation eller skolsituation måste påverkas för att en utredning 

ska ske. Lärare 4 menar, som sagt, att en diagnos ibland misstänks men att det inte görs något 

åt det förrän det stör skolarbetet. Här kan man fundera över vilken skillnad en diagnossättning 

gör för undervisningen. Undervisningen ska alltid vara individanpassad utifrån varje elevs 

behov (Lgr11) och en diagnos ska inte vara avgörande för att en elev får den hjälp de behöver. 

Lärare 4 tycker att man bör försöka med andra medel för att få skolsituationen att fungera 

innan man bestämmer sig för att gå vidare med en utredning. Frågan vi ställer oss är då på 

vilket sätt en diagnos i sig hjälper eleven eller läraren i skolarbetet då undervisningen som 

sagt alltid, med eller utan diagnos, ska anpassas till varje individs enskilda behov. En möjlig 

följdfråga till detta ämne och en framtida fråga för fortsatt forskning inom ämnet är: vilka så 

kallade fördelar, eller vilken hjälp får man som elev eller lärare när diagnosen ADHD finns 

inblandad? Med hjälp och fördelar menar vi då en hjälp som eleven eller läraren inte får innan 

eleven i fråga fått en diagnos. 

Kring frågan vilken eventuell skillnad det är att ha en eller flera elever i klassen med 

diagnosen ADHD gällande planering och genomförande går de intervjuades åsikter isär. 

Några av de intervjuade lärarna menar att det inte alls spelar någon roll för arbetet då 

undervisningen ändå ska individanpassas medan andra tycker att det visst finns en skillnad 

och att de kan bli begränsad i det den gör. Här frågar vi oss varför det skiljer sig så mycket 

mellan de olika lärarna. Slutsatsen vi drar i förhållande till de intervjuade lärarnas svar är att 

anledningen till varför man som lärare uppfattar sig som begränsad eller icke begränsad kan 

bero på flera olika faktorer. Det kan bero på individen, alltså eleven med diagnosen i fråga, på 

skolmiljön, på arbetsförhållanden eller kort och gott attityd och inställning från både elev och 

lärare.  

Under rubriken bakgrund tar vi även upp lärarens ansvar att samverka med hemmet för att 

utbyta information och samarbete i strävan mot elevens måluppfyllelse i skolan (Lgr 11). 

Detta är något samtliga lärare trycker på särskilt i frågan om elever med ADHD-problematik. 

Kontakten med hemmet är viktig eftersom de upplever att extra samverkan med hemmet kan 

bli nödvändig. Lärare 5 anser att skolan bör ta det varligt med föräldrarna och inte använda 

sig av begreppet ADHD i ett allt för tidigt skede. Efter analysen av intervjuerna delar vi 

Lärare 5:s tanke med att man bör ta det försiktigt i kontakten med föräldrarna. Anledningen 

till detta är att flertalet av de intervjuade lärarna har erfarenheten av att föräldrarna inte vill 

kännas vid eller erkänna att det finns ett så kallat problem i början. Att som lärare påpeka att 

eleven har någon form av diagnos och att denne bör utredas för ADHD är enligt oss bland det 

sämsta man kan göra i en sådan situation.  

De intervjuade lärarna var som tidigare nämnt helt överrens om att föräldrarnas engagemang 

och kontakten mellan dem och skolan är väldigt viktig för ett lyckat arbete. För detta krävs 

dessutom att alla drar åt samma håll med metoder som samspelar med varandra. I bakgrunden 

(avsnittet Olika former av behandling s.10) beskrivs hur viktigt det är att även föräldrarna får 

kunskap kring ämnet ADHD genom psykosociala interventioner där de får lära sig bemöta 

och påverka sitt barns beteende (Socialstyrelsen 2002). Precis som utbildning för lärare inom 
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ämnet ADHD borde därmed även utbildning för föräldrar till barn med diagnosen ADHD tas 

upp till diskussion som något obligatoriskt. Vi anser dock att detta inte är något som den 

enskilda läraren ska behöva ta ansvar för. Hur mycket arbete skolan och elevens lärare lägger 

ner på den problematik som kan finnas är det att arbeta i stark motvind om inte föräldrarna 

samarbetar. Skolan har ett ansvar att undervisa och fostra eleven under den tid eleven befinner 

sig i skolan (Lgr11). Ansvaret att fostra demokratiska och fungerande medborgare, kan dock 

inte allena läggas på skolan och lärarnas axlar. Utan ett någorlunda fungerande samarbete 

mellan föräldrar och skola där bådas gemensamma mål är elevens bästa fallerar hela systemet.  

Brodin och Lindstrand (2010) menar att skolan har ett sätt att se på problemet genom att 

kategorisera in elever med diagnosen ADHD i en grupp. En grupp som skiljer sig från andra 

elever och som helst borde få separat undervisning. Denna uppfattning anser vi inte att man 

får då man analyserar de intervjuade lärarnas svar. De arbetar med de resurser de har till 

förfogande och anpassar sig själva och miljön efter bästa förmåga enligt ett relationellt 

perspektiv på det sätt som läroplanen säger att vi ska. Det gemensamma för alla lärarna är 

dock att, även om vissa känner sig rätt nöjda med sin situation, samtliga vill ha ännu mer hjälp 

och resurser i förhållande till elever med diagnosen ADHD. Flertalet av de intervjuade lärarna 

tycker att deras nuvarande situation är fungerande, men samtliga påpekar att det är svårt att få 

extra hjälp om och när man väl behöver det.  

I bakgrunden beskrivs det (avsnittet Pedagogiska konsekvenser s.15) hur lärarna behöver få 

ständig handledning inom ämnet ADHD och hur de ska kunna hantera olika situationer 

(Axengrip & Axengrip 2004). Inte heller här känner alla lärare att de får det stöd och den 

hjälp de behöver av specialpedagog, resursteam, andra lärare, skolpsykolog samt/och 

skolläkare. Lärare 2 är faktiskt den enda läraren som nämner att den fått hjälp av någon annan 

på skolan än specialpedagogen och andra lärare. I avsnittet Pedagogernas ansvar (s.14) 

beskriver Brodin och Lindstrand (2010) hur lärare inte tror att kunskap om ämnet skulle 

hjälpa dem i arbetet med elever med diagnosen ADHD. Det kommer vi senare i 

resultatdiskussionen utifrån våra intervjuer konstatera, att så inte är fallet. Lärarna vill ha mer 

kunskap kring ämnet och söker sig självmant till föreläsningar för att lättare kunna hantera 

situationer i skolan. Det man dock kan och bör fundera över är om all kunskap kring ämnet 

verkligen räcker till då lärarna samtidigt känner att de ändå inte får den hjälp och det stöd de 

behöver i form av resurser på skolan. Hur mycket en lärare än kan om ett ämne är det, enligt 

erfarenhet, i praktiken omöjligt att utnyttja den kunskapen om det inte finns resurser, material 

och en miljö som stödjer arbetet.  

Slutsatsen som kan dras angående de olika lärarnas utbildningsbakgrund kring ämnet ADHD 

är att det inte är obligatoriskt på något sätt att som lärare ta del av utbildning kring ämnet 

ADHD. Detta är något som vi finner märkligt med tanke på hur många elever som varje år 

diagnostiseras med ADHD. I Sverige har till exempel 5 % av alla barn fått diagnosen ADHD 

enligt Brar (2011). Som vi tidigare beskrivit (avsnittet Pedagogiska konsekvenser s.15) är 

lärarens intresse och kunskap om diagnosen helt avgörande för utgången och Socialstyrelsen 

(2002) anser att den pedagogiska personalen bör vara utbildade inom ämnet. Frågan kring 

huruvida barn och ungdomar bör diagnostiseras över huvud taget är en fråga för sig och den 

diskuteras senare i rapporten. Men om vi föreställer oss att diagnostiseringen av elever med 
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ADHD fortsätter som den gör idag borde det ligga i allas intresse att ha en välinformerad och 

utbildad personal som på bästa sätt kan hjälpa och stötta alla elever. Om inte, fallerar 

begreppet en skola för alla ganska snabbt. Att alla de intervjuade lärarna på eget initiativ har 

valt att gå på föreläsningar och läsa böcker kring diagnosen ADHD kan också tyda på att de 

allra flesta (100% i vår undersökning) lärare idag vill ha och behöver kunskap kring ämnet. 

Detta motsäger alltså det som Brodin och Lindstrand (2010) beskriver i bakgrunden (avsnittet 

Pedagogernas ansvar (s.14), att lärare inte tror att ökad kunskap kring ämnet skulle hjälpa 

dem i arbetet med elever som diagnostiserats med ADHD.  

I enlighet med ett kategoriskt perspektiv ställer sig Lärare 4 och Lärare 3 positiva till 

medicinering i vissa fall. Lärare 4 menar att: ”det blir så enormt stor skillnad på eleven om 

han/hon tagit medicinen eller inte”. Konklusionen blir då att det är eleven som är och skapar 

problemen och får han/hon medicin så har läraren lättare att hantera eleven. Ingen av lärarna 

förtäljde hur eller om eleven påverkades av medicineringen utöver att han/hon blir lugn och 

lätthanterlig. Detta var heller inget vi undersökte vidare i arbetet med denna studie. Men för 

framtida forskning vore det intressant att studera om eleven uppfattar sin medicinering på 

samma positiva sätt som läraren. Beror elevens möjligt positiva uppfattning av 

medicineringen i så fall på omvärldens (lärarens, övriga elever, skolans) ändrade inställning 

till eleven då den är påverkad av medicinen, det vill säga att han/hon då uppskattas mer av sin 

omgivning? 

Något vi tydligt kan urskilja då man granskar resultatet utifrån ett kategoriskt och relationellt 

perspektiv är att de intervjuade lärarna ofta svarar ur ett relationellt perspektiv. Ett exempel på 

detta är då de påpekar att det inte alls är själva diagnosen som ska avgöra vilken hjälp en elev 

ska få. I flera av frågorna kan det ändå läsas in ett visst kategoriskt synsätt. Till exempel 

gällande medicineringen där flera av lärarna ställde sig positiva till det och gällande de 

begränsningar som vissa lärare kände att arbetet med elever som har fått diagnosen ADHD 

uppbringar. Samtidigt löser man det sista exemplet på ett relationellt sätt då man inte utesluter 

eleven utan anpassar miljön och undervisningen efter den (exempelvis leken som inte gick att 

leka då en elev med diagnosen ADHD var med i klassen). Frågan är dock om det rent 

praktiskt går att hålla sig till ett rent relationellt perspektiv då man undervisar. Det är trots allt 

människor vi arbetar med och även om strävan är att det inte ska bli så, hamnar alltid någon 

eller några elever i bakgrunden. Antingen eleven med diagnosen ADHD som utesluts ut 

gruppen eller de övriga eleverna som fråntas vissa delar av undervisningen på grund av att 

undervisningen ska anpassas efter eleven med diagnosen ADHD. I brist av tid och resurser 

tvingas nog många lärare motvilligt att använda sig av ett kategoriskt perspektiv i många 

aspekter av undervisningen. Till exempel då en elev med ansedda svårigheter skickas iväg till 

specialpedagogen för enskild undervisning. Ibland går det till synes inte lösa på annat sätt då 

det inte finns tillräckligt med resurser i klassen och läraren inte räcker till. Som lärare har vi 

ett ansvar att ge alla elever samma möjligheter och rätt till likvärdig utbildning (Lgr11) men 

detta blir omöjligt utan resurser och material som tillåter oss göra detta.  

Strävansmålet en skola för alla är alltså inte helt utan komplikationer. Inkludering och 

integrering har en väldigt vacker klang, och vi vill gärna att alla ska få vara med. Det är en fin 

teori, men fungerar den i praktiken? Om vi i en skola som inkluderar alla ser till att vissa 
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elever får särskilt stöd, sker det då inte en exkludering? Om man samtidigt, som lärare, enligt 

läroplanen (Lgr11) har på sina axlar att anpassa undervisningen efter alla elevers individuella 

behov är en sådan exkludering, som att träffa specialpedagogen någon gång i veckan, kanske 

oundviklig. Åtminstone med dagens resurser. Hellberg (2007) menar att de elever som får 

specialundervisning känner sig utanför och annorlunda och aldrig riktigt upplever skolan som 

sin egen. Huruvida detta påstående av Hellberg stämmer överrens med hur det ser ut i 

verkligheten kan inte den här studien svara på men det är en intressant aspekt för framtida 

forskning.  

En annan fundering för framtida forskning är hur långt vi ska gå i anpassningen av miljön på 

grund av en eller flera elever. Finns det en risk att de andra eleverna påverkas negativt av att 

undervisningen anpassas efter en eller några enstaka elever i klassen? Det kan även vara så att 

de andra eleverna påverkas positivt av att undervisningen anpassas på grund av en eller flera 

elever. Det hade varit intressant att fördjupa sig i den aspekten ur ett elevperspektiv. Då syftet 

med den här studien har varit att belysa situationen ur lärarens perspektiv har det inte gjorts 

någon vidare undersökning utifrån eleven med diagnosen ADHD, eller de övriga elevernas 

perspektiv. Därför presenteras inte heller något möjligt svar på frågan ovan. En reflektion är 

dock att det idealiska vore om det, åter igen, fanns resurser för att lösa dessa problem så att 

det aldrig behövde vara så att man väljer bort vissa delar i undervisningen på grund av eleven 

med diagnos och så att eleven med diagnosen ADHD aldrig blir utplockad ur gruppen. 

Läraren i fråga måste få den hjälp och det stöd han/hon behöver för att kunna få till en sådan 

undervisning och kunna leva upp till intentionen en skola för alla. 

8.1 Konklusion av resultatdiskussion 
För att sammanfatta resultatdiskussionen har vi kommit fram till att de intervjuade lärarna har 

uppfattningen om att elever med diagnosen ADHD ofta kräver mer av dem än andra elever. 

Lärarna ser, i likhet med den rådande forskningen, både för- och nackdelar med att 

diagnostisera elever. Dock har det framkommit att minst en av lärarna inte får några extra 

resurser om inte eleven medicineras, vilket i så fall kan leda till att läraren blir positiv till 

diagnos eftersom denne inte får något stöd annars. Alla lärare försöker anpassa de resurser 

som finns på skolan för att få utbildningen att fungera för alla elever. I enlighet med ett 

relationellt perspektiv strävar de även efter att individanpassa undervisningen i den mån de 

går. Samtliga lärare framhäver att det är individen och dennes behov som är viktigast, oavsett 

diagnos men att det är bristen på resurser som begränsar kvalitén på utbildningssituationen för 

samtliga elever. 

8.2 Vår egen läroprocess 
Det vi tar med oss in i vår framtida yrkesroll efter arbetet med denna studie är en förändrad 

bild på diagnosens varande. Innan vi påbörjade arbetet förstod vi inte hur komplext begreppet 

ADHD är samt att ingenting är svart eller vitt. Vi tar även med oss det faktum att hur mycket 

utbildning man som lärare än får inom ämnet så är det individen, och strävan efter att försöka 

utforma läromiljön utifrån dennes behov och förutsättningar som är det viktigaste. En tråkig 

aspekt vi tar med oss är att vi som framtida lärare antagligen kommer att uppleva resurser som 
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en bristvara. Det kan inte förnekas att hur mycket vilja och entusiasm man än må ha som 

lärare, så faller ändå möjligheterna om resurserna inte finns.  

Slutligen har vi i arbetet med denna studie tagit del av omfattande forskning inom ämnet 

ADHD och skolan, och även den komplicerade kontexten kring diagnosens varande. Kommer 

mänskligheten att se tillbaka på denna tidsepok på samma sätt som vi ser på hur dessa barn 

behandlades förr i tiden? Är diagnostiseringen bara ett sätt att försöka få de som anses jobbiga 

att passa in i undervisningssituationen, eller är det positivt att få en diagnos och få veta vad 

det är för så kallat fel på en och därmed kunna få hjälp? I vårt samhälle finns det höga krav på 

att passa in och vi upplever att det varken finns tid eller resurser att vara annorlunda, därför 

vill vi avsluta denna rapport med ett citat av Albert Einstein, ”Alla är genier. Men om du 

bedömer en fisk utifrån dennes förmåga att klättra i träd, så kommer den att leva hela sitt liv i 

tron om att den är dum. 
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