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Abstrakt
Denna studie syftade till att undersöka pedagogers uppfattningar av elevers olikheter 
där  symtomdiagnosen  ADHD  får  utgöra  exempel,  samt  visa  på  hur  dessa 
uppfattningar avspelgar sig i förhållningssätt och utformning av lärmiljön. Genom att 
inta ett kritiskt perspektiv ville vi lyfta fram olika perspektiv för att få och skapa 
förståelse. Som datainsamlingsmetod har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med 
tre pedagoger som är verksamma inom grundskolans tidigare år. Intervjuerna har gett 
oss insikter om att skolan fortfarande präglas av ett kategoriskt synsätt på elever i 
behov av särskilt stöd. För att kunna förverkliga en skola för alla med ett relationellt 
perspektiv  behövs  ett  förändrat  synsätt  som startar  på  formuleringsarenan  så  att 
realiseringsarenan  ges  förutsättningar  att  bedriva  verksamheter  som  präglas  av 
gemensamhetsskapande  där  olikheter  tas  tillvara  samt  att  alla  ges  möjlighet  att 
utvecklas utifrån egna förutsättningar och behov.

Nyckelord: Normalitet, symtomdiagnos ADHD, en skola för alla



Förord
Vår  studie  har  gett  oss  nya  kunskaper  och  insikter  om elevers  olikheter  som vi 
kommer att bära med oss och använda oss av i vårt blivande yrke som lärare. Vi vill 
särskilt  tacka  våra  handledare,  Elisabeth  och  Solange  som hjälpt  och  väglett  oss 
under  arbetsprocessen.  Vi  vill  också  tacka  pedagogerna  som  ställt  upp  på  våra 
intervjuer, samt våra familjer som har stöttat oss med tid och engagemang.

2009-05-26

Maria Vidmark och Johanna Sundström
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1. Inledning
Symtomdiagnoser, som ADHD och liknande, tycks öka och därmed bli allt vanligare 
i samhället. Samtidigt pågår en debatt om normalitet, det vill säga vad som anses 
vara normalt och inte. I vår studie tar vi upp teorier och perspektiv som på olika sätt 
belyser detta, vilket vi tror är viktigt att ta del av och bilda sig en uppfattning om in-
för kommande yrkesroll. 

Vi är två lärarstudenter som tillsammans gjort denna studie, vi kommer dock i kom-
mande yrkesroll att arbeta inom olika professioner inom skolan, en som förskollärare 
och en som lärare mot skolans tidigare år. Ändå känner vi att vi valt ett område som 
ligger oss båda varmt om hjärtat och som vi är övertygade om att vi båda kommer att 
dra nytta av i vårt kommande arbete. Vi har valt att fördjupa våra kunskaper genom 
att ta del av pedagogers uppfattningar om förhållningssätt,  utformning av lärmiljö 
och beskrivningar om elever med tillskriven symtomdiagnos i förhållande till elever 
utan tillskrivna diagnoser. Detta val har känts både naturligt och relevant, då vi båda 
under utbildning, verksamhetsförlagd utbildning och tidigare erfarenheter upplevt en 
ökning av tillskrivna symtomdiagnoser, såsom ADHD. Det verkar vara problematiskt 
att anpassa lärmiljöer som är tillfredställande och utvecklande för samtliga elever och 
det ger en känsla av otillräcklighet hos pedagoger som skall hinna med alla elever. 
Skolan skall idag spegla och verka för ”en skola för alla” och i Lpo 94 beskrivs föl-
jande;  ”Undervisningen skall  anpassas  till  varje  elevs  förutsättningar  och behov.  
Den skall  med utgångspunkt i  elevernas bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och  
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (s.10). 

Som datainsamlande metod i studien har vi valt att använda  kvalitativa intervjuer 
vilket varit relevant metodval i relation till vårt syfte och forskningsfrågor. I vår dis-
kussionsdel nyttjar vi vår teoretiska referensram som analysinstrument. Vi vill med 
denna belysa och problematisera förhållningssätt och lärmiljöer för alla elever. Vårt 
kritiska förhållningssätt presenterar sig främst genom att vi nyttjar ett relationellt och 
kategoriskt perspektiv på resultatet. Vårt syfte med denna studie har varit att skaffa 
oss ytterligare förståelse och ett vidare perspektiv och synsätt på elevers olikheter 
och därmed ökade förutsättningar att bemöta elever och utforma lärmiljöer anpassade 
för alla.
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2. Syfte
Vårt syfte är att utifrån ett kritiskt perspektiv dels få och skapa en förståelse för peda-
gogers uppfattningar av  elevers olikheter, där symtomdiagnosen ADHD får utgöra 
exempel, dels visa på hur dessa uppfattningar avspeglar sig i förhållningssätt och ut-
formning av lärmiljön.

2.1 Frågeställningar
• Hur  beskriver  pedagoger  gängse  förhållningssätt  gentemot  elever  med 

tillskriven symtomdiagnos respektive elever utan diagnos?

• Hur beskriver pedagoger utformning av lärmiljön för elever med tillskriven 
symtomdiagnos i relation till en undervisning för alla elever?

2.2 Syftesprecisering
Vi har valt  att  anta ett  kritiskt  perspektiv och det innebär att  vi  lyfter  fram olika 
perspektiv  och  teorier  för  att  få  och  skapa  förståelse  för  olika  uppfattningar  om 
normalitet.  Främst  berör  vi  det  kategoriska  och  det  relationella  perspektiven  och 
symtomdiagnosen  ADHD  utgör  i  denna  studie  ett  exempel  på  vad  som  anses 
innebära avvikande beteende. Längre fram kommer en mer utförlig beskrivning av 
symtomdiagnosen ADHD. Lärmiljö får  här omfatta den psykiska och den fysiska 
miljön som eleven omges av i skolan, samt att de lärare som är med i studien har 
allmän behörighet.
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3. Bakgrund
I bakgrunden kommer vi att ge en återblick av skolans historia, från 1800-talet till 
nutid.  Vi  kommer  också  att  belysa  och  problematisera  begrepp  som normalitet, 
specialpedagogiska perspektiv, symtomdiagnosen ADHD och orsaksförklaringar. Vi 
tar  även  upp olika  inlärningsteorier,  begreppet  en  skola  för  alla,  relationella  och 
kategoriska perspektiv på åtgärder i lärmiljön samt tidigare forskning inom området.

3.1 Historik
I detta avsnitt vill vi belysa ett historiskt perspektiv av skolans organisation. Där vi 
vill lyfta fram hur normer och värderingar påverkat hur pedagogiken förändrats och 
formats till vad den är idag.

Litteraturen har enligt Ljungberg (2008) sedan länge kunnat beskriva att barn kan 
vara mer eller mindre aktiva och ha svårt att kunna koncentrera sig och styra sina im-
pulser. Problematiken blev mer tydlig i och med den moderna skolan vilket medförde 
att detta uppmärksammades mer och mer. En av de främsta anledningarna till att det 
uppmärksammades  i  skolan var  att  skolarbetet  kräver  koncentration,  stillasittande 
och förmåga att ignorera eventuella stimuli, samt att kunna avsluta de egna uppgifter-
na (Ljungberg). 

Egelund, Haug och Persson (2006) berättar att år 1842 infördes folkskolan i Sverige, 
vilken kom till av ett flertal skäl, däribland att befolkningen ökat radikalt. Syftet med 
skolan var främst att sätta folk i arbete och därmed minska risker för uppror. Gene-
rellt sett kunde elever i behov av särskilt stöd delas in i tre kategorier, de svagbegåva-
de, de fysiskt handikappade och elever med så kallat dåligt uppförande eller som an-
togs vara försummade. Den första gruppen, de svag begåvade segregerades ganska 
snart, vilket ansågs gynnsamt så väl för den enskilde som för skolan och liknande 
skedde även för elever med fysiska handikapp. Dock ansågs den sist nämnda grup-
pen vara den mest besvärliga kategorin av dessa tre, de ansågs inte bara vara svår-
hanterliga utan även bidra till att försämra skolornas anseende (Egelund et al.). Ett 
gott anseende var av stor vikt då skolornas intentioner bland annat bestod av att få de 
förmögna familjernas barn att börja i folkskolorna samt att ge läraryrket en högre sta-
tus. För att lyckas med dessa avsikter förutsattes dock en segregering även av de 
svårhanterliga eleverna. Vanartade barn var en benämning för dessa elever och vid 
sekelskiftet ansågs de vara ett av de största samhällshoten och de åtgärder som då 
förordades  i  skolan  var  ytterligare  disciplinering  och  lägre  elevantal  i  klasserna 
(Egelund et al.). Det upptäcktes att barnen kunde ha svårigheter med läs- och skrivin-
lärning. Dessutom visade det sig att barnen ofta kunde uppvisa irritation och aggres-
sivitet vid tillsägelser. Vanligtvis beskrevs dessa barn som ouppfostrade, elaka, av-
saknad av normer och moral (Ljungberg, 2008). 

Egelund et al. (2006) menar att trots segregerande undervisning för många elever i 
behov av särskilt stöd beskrivs situationen för lärarna som ytterst problematisk. Dels 
beroende  på  lärarnas  undermåliga  utbildning  och  dels  det  stora  elevantalet  i  
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klasserna, vilket medförde svårigheter att se till elevernas olika förutsättningar och 
behov. En av följderna till detta var antalet elever som inte nådde upp till de kun-
skaps krav som förutsattes för att få flytta upp en årskurs. I samband med att denna 
problematik uppdagades började också åtgärder vidtas, exempelvis stödundervisning. 
Till  åtgärderna fanns flera orsaker,  dels  ekonomiska,  men även misslyckandet för 
både elev, förälder och skola (Egelund et al.). 

På detta sätt etablerades således stödklasser i folkskolan och svårhanterliga elever 
segregerades därmed från övriga klasser. De tidigare ambitionerna att urskilja elever 
i behov av särskilt stöd från andra elever, för skolans goda anseende och därmed ska-
pa  en  legitim  skola  även  för  de  förmögna  familjerna  var  därmed  förverkligat 
(Egelund et al., 2006). Vid mitten av 1900-talet började emellertid ett intresse växa 
fram för att hitta orsaksförklaringar till gruppen som tidigare nämnts vanartade barn. 
Så småningom hittades en modell av förklaringar till  problematiken och därav en 
diagnos. Diagnosen som då användes kallades MBD (minimal brain damage), men 
ändrades sedan till minimal brain dysfunction (Ljungberg, 2008).

Egelund et al. (2006) beskriver den nya reformen av skolans läroplan som antogs 
1962 och den organisatoriska differentieringen avskaffades till förmån för en pedago-
gisk differentiering. ”Man skulle kunna uttrycka detta som att specialundervisningen 
därmed kom att bli mer av ett redskap för skolan att klara av elevers olikheter än för  
elever att få en utbildning utifrån sina specifika behov.” (Egelund et al., 2006, s. 58). 
Vidare återges att skolan nu befann sig i ett skede av förändringar, visserligen över en 
längre tid, bland annat genom kraftigt ökade specialpedagogiska insatser. De special-
pedagogiska insatserna omorganiserades från de tidigare hjälpklasserna till en mer 
samordnad specialundervisning. Trots dessa insatser visade det sig att en stor pro-
centsats av elever i skolan fortfarande var alltför lågpresterande. Detta resulterade i 
en av regeringen tillsatt utredning av skolans inre arbete, SIA. Målsättningen med ut-
redningen var att utveckla skolans arbete genom att se till att elever i behov av sär-
skilt stöd gavs en fullgod utbildning. SIA-utredningen behandlade den specialpeda-
gogiska verksamheten och kom således att bli en viktig komponent i den nya läropla-
nen Lgr 80, då dess centrala utgångspunkt var att minska specialinriktade resurser 
genom att arbeta förebyggande. Den nya läroplanen Lgr 80 syftade till att känneteck-
nas av ”En skola för alla” (Egelund et al., 2006, s. 63).  

Egelund et al. (2006) förklarar  begreppet integrering ur ett skolhistoriskt perspektiv: 
”En förutsättning för den sammanhållna skolan är att alla dess elever ges möjlighet  
att känna sig delaktiga i det gemensamma och gemensamhetsskapande.” (s. 60). In-
tegrering som begrepp beskrivs som en process där målet är integration. En förutsätt-
ning för integrering är att man någon gång varit segregerad. Integreringen kom att vi-
dareutvecklas  till  inkludering,  som innebär  att  alla  är  med  från  början.  Nilholm 
(2007) beskriver att inkluderingsidén bygger på att anpassa undervisningssituationen 
till de olika förutsättningar som eleverna har med fokus på att olikheter berikar grup-
pens helhet. Debatten och intresset för ADHD har varit intensiv i början av 2000-ta-
let  då  det  fortfarande  finns  olika  åsikter  om bakomliggande  orsaker  (Ljungberg, 
2008). ”Olika historiska epoker tycks vara präglade av speciella diagnoser som varit  
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särskilt populära just då. ADHD är en tänkbar kandidat till att bli den diagnos som 
präglar samhället i just det här historiska skedet. (Honos- Webb, 2005, s. 26). Fram-
tidsvisionen i strävan med integrering bör enligt Egelund et al. se till individens rät-
tigheter att utvecklas efter dess förutsättningar och behov. Ansvaret för detta ligger 
på alla i samhället genom en demokratisk människosyn.

3.2 Begreppet normalitet
Som nybliven förälder blir man tidigt bekant med hur barn mäts efter en uträknad 
normalkurva. Spädbarnen har till en början en viktkurva att förhålla sig till vilket se-
nare fortsätter med allt ifrån motoriska färdigheter, språkutveckling till att tappa tän-
der. Detta är några exempel på statistisk normalitet som barn jämförs med.

Definitionen av ordet norm är ”mönster varefter man i sitt handlande rättar sig” och 
normalitet innebär  ”egenskapen att överensstämma med en norm” (www.saob.se). 
Hjörne och Säljö (2008) hänvisar till att diskussioner om normalitet och avvikelser 
har funnits sedan länge. I och med dessa diskussioner uppkom också behovet av råd 
och handledning kring vad som ansågs vara avvikande med barn, vilket så småning-
om ledde till uppkomsten av specifika institutioner som exempelvis uppfostringsan-
stalter och barnavårdsnämnder. Eftersom avvikelserna kunde vara av en mängd olika 
slag medförde detta att barn och ungdomspsykiatrin startade en verksamhet (BUP), 
där flera kompetenser finns samlade, både medicinsk och psykiatrisk. Denna verk-
samhet behandlade i huvudsak barns avvikande beteende. Målsättningen med detta 
arbete var att förbättra barnets situation, utifrån en helhetssyn på dess hälsa och till-
varo. Men det kom enligt Hjörne och Säljö i huvudsak att handla om: ”problem som 
beskrevs i kategorier som rörde personlighet och karaktär, bristande disciplin och  
allmän bråkighet, men framför allt som svaga intellektuella prestationer.” (s. 36) 

Svensson (2007) menar att normer inte är något som förhållit sig konstant utan detta 
har utvecklats genom tiderna. Hon belyser att normalitet formas utifrån normer som 
kan ses ur två perspektiv, det utvecklingspsykologiska och det sociologiska. Hon be-
skriver att ett utvecklingspsykologiskt synsätt innebär att normer är något som mäts 
och beräknas och utifrån dessa beräkningar bestäms vad som är att betrakta som en 
normal människa. Nordin Hultman (2006) ger en liknande förklaring utifrån ett ut-
vecklingspsykologiskt synsätt där normen ses som ett slags genomsnitt. Beteenden 
kan ses som avvikande beroende på hur långt ifrån genomsnittsvärdet de ligger. Det 
utvecklingspsykologiska synsättet menar att det finns ett original som normen utgår 
från. 

Nordin Hultman (2006) förklarar synen på olikheter ur ett utvecklingsteori; ”Kon-
struktioner av olikheter sker därefter med utgångspunkt i konstruktioner av likhet.  
Olikheter och skillnader blir då inte just olikheter och skillnader, utan förstås i stäl-
let som avvikelser.” (s.162). Detta har sitt ursprung i utvecklingsteorin där utveckling 
dels ses som något som går uppåt eller framåt dels att förändringar som sker enligt en 
förutbestämd ordning (Nordin Hultman). Ur ett sociologiskt perspektiv är alla olika 
vilket medför både normalitet och avvikelser enligt Svensson (2007). Normen påver-
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kas utifrån rådande kultur exempelvis i skolan och hemmet. Nordin Hultman anser 
att människor uppstår i de olika sammanhang de befinner sig. De normer som görs 
gällande i samhället utgör en slags mall på förväntat handlande och beteende, avvi-
kelser medför sanktioner av olika slag (Svensson). Till skillnad från Svensson och 
Nordin-Hultman beskriver Tideman (2004) normalitet utifrån tre synsätt:

• I det första synsättet sätts likhetstecken mellan normalitet och det normala till
ståndet, det vanliga eller det genomsnittliga. Detta kallas ofta för statistisk  
normalitet. Ett exempel är att normalitet bedöms utifrån medelvärde och stan-
dardavvikelse för en normalfördelningskurva.

• Det andra sättet att betrakta normalitet är att utgå från att normalitet är de vär-
deringar om vad som är normalt som förekommer i ett samhälle vid en viss 
tidpunkt. Detta kan ses som normativ normalitet.

• Det tredje sättet, individuell eller medicinsk normalitet, betyder att en individ 
är normal när den är ”frisk”, dvs inte är sjuk eller på annat sätt avvikande. När 
någon avviker från det normala krävs någon form av behandling för att uppnå 
normalitet. (Tideman, 2004, s. 120)

Enligt Tideman finns olika förfaringssätt med att normalisera beroende på vilket av 
ovanstående synsätt arbetet inriktas på. Det första synsättet syftar till att anpassa om-
givningen för att individen skall ges förutsättningar till en genomsnittlig livsföring. 
Medan det andra synsättet beskrivs stäva efter ett ideal av vad som anses vara nor-
malt i förhållande till tidsaspekten. Till skillnad från det tredje synsättet där individen 
förutsätts vara avvikande och intentionen är att med olika slags insatser hjälpa indivi-
den till normalisering.

3.3 Inlärningsteorier
Vi kommer i detta avsnitt att kort redogöra för den sociokulturella, behavioristiska 
samt den kognitiva inlärnings- och kunskapsteorin. Dessa teorier utgör grunden för 
vår förståelse av hur barn lär. Den teori som pedagoger förhåller sig till  påverkar 
förhållningssätt gentemot eleverna och utformningen av lärmiljön.

Dysthe (2001) ger en tillbakablick om varifrån det sociokulturella teorin härstammar 
och  beskriver  att  teorin  ursprungligen  omfattades  av  olika  traditioner.  I  Dysthes 
tolkning av den sociokulturella teorin har hon inspirerats bland annat av framstående 
personer som Dewey, Mead, Vygotskij och Bakhtin. Fortfarande finns ingen entydig 
riktning  för  denna  teori  utan  den  omfattas  av  sammanslagningar  beroende  på 
utgångspunkten.  Dewey menar  att  kunskap skapas genom sysselsättning och dess 
sammanhang, medan Meads teorier i större utsträckning betonar att lärande sker med 
språket som verktyg i interaktionen med andra och Vygotskij  hävdar att det mest 
väsentliga  för  lärande  och  utveckling  utgörs  av  det  sociala  samspelet.  Dysthe 
beskriver kunskap och lärande utifrån det sociokulturella perspektivet, samt utifrån 
mångårig erfarenhet av läraryrket.

..lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom 
deltagarnas samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i lä-
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roprocesserna; balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande 
aspekt på läromiljö; lärande är mycket mera än det som sker i elevens huvud 
och har att göra med omgivningen i vid mening. (Dysthe, 2001, s. 31)

Dysthe  betonar  återkommande  betydelsen  av  interaktion  mellan  socialt  samspel, 
sammanhang, sysselsättning och stoff för elevers lärande.

Imsen (2006) förklarar den behavioristiska inlärningsteorin som menar att alla, teore-
tiskt sett, kan lära sig vad som helst förutsatt att rätt stimulans ges. Däremot kan det 
skilja i vilken takt man lär sig och behaviorismen gör kopplingar mellan inlärnings-
takt och intellektuell skillnad. Denna teori utgår från att motivationen styrs av vad 
som människan anser gagnar ens eget intresse. Beteende är ett begrepp som förekom-
mer inom behaviorismen och man menar att människan kan lära sig det önskade be-
teendet genom olika typer av förstärkning. Det finns dels positiv förstärkning som in-
nebär att en belöning ges vid ett önskat beteende, dels negativ förstärkning som inne-
bär att belöning sker via borttagandet av den negativa.

Den kognitiva inlärningsteorin beskriver Dysthe (2001) som att lärande sker i en ak-
tiv process där kunskapsinhämtning sker genom en stigande svårighetsgrad på upp-
gifterna, i takt med individens mognad. Den aktiva processen omfattar inhämtning av 
information, som tolkas; utifrån tolkningen sker reflektioner; och utifrån egna erfa-
renheter uppnås slutligen förståelse. Metakognition är ett begrepp inom kognitivis-
men som beskrivs som ”förmågan att reflektera över sitt eget tänkande, sin förståel-
se och sitt lärande och bli medveten om hur man lär sig bäst.”(Dysthe, 2001, s. 37). 
Detta anses vara gynnsamt för lärande och reflektioner av olika slag har blivit en allt 
vanligare del i undervisningen och elevens dagliga arbete. Hur undervisningen utfor-
mas beror på vilket perspektiv som pedagogen antar.

3.4 Specialpedagogiska perspektiv
Under  den  här  rubriken  kommer  vi  att  förklara  olika  perspektiv  inom  det 
specialpedagogiska området.  Nilholm (2007) beskriver  perspektiv  som ett  sätt  att 
betrakta fenomen. Det postmodernistiska projektet (Dahlberg, Moss & Pence, 2006) 
har  växt  fram genom kritik  och  ifrågasättande  av  moderniteten  och  upplysnings-
projektet.  Det  postmoderna  synsättet  ser  positivt  på  svårigheter,  olikheter  och 
perspektiv,  vilket  kan kopplas  till  ett  relationellt  perspektiv.  Till  skillnad från det 
modernistiska synsättet som ser på mänskligheten som förutbestämd och oberoende 
av påverkan av relationer och miljö (Dahlberg et al.). Det modernistiska synsättet har 
likheter med ett kategoriskt perspektiv.
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Persson (2001) menar att historiskt sett har pedagoger haft olika synsätt på elever i 
behov av särskilt stöd. Han nämner två perspektiv, dels det kategoriska perspektivet 
där pedagogen utgår från att eleven har svårigheter som exempelvis kan vara med-
födda. Det stöd som ges är direkt riktade mot elevens svårigheter, vilket medför att 
stödinsatser sker genom enskild undervisning. Åtgärderna som är riktade mot den en-
skilda eleven är kortsiktiga. Det relationella perspektivet utgår istället ifrån att eleven 
är i svårigheter och att dessa uppstår i kontakt med de olika miljöer som eleven be-
finner sig i. Undervisningen och dess innehåll anpassas efter individen, perspektiv är 
långsiktigt och åtgärderna utgår från elev, lärare och miljö (Persson, 2001). I figuren 
nedan förklarar och jämför Persson (1998) det relationella perspektivet i förhållande 
till det kategoriska perspektivet. 

Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv
Uppfattning av 
pedagogisk 
kompetens

Förmåga att anpassa 
undervisning och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleverna

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad

Uppfattning av 
specialpedagogisk 
kompetens

Kvalificerad hjälp att 
planera in differentiering i 
undervisning och stoff

Kvalificerad hjälp direkt 
relaterad till elevers 
uppvisade svårigheter

Orsaker till  
specialpedagogiska 
behov

Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår i mötet 
med olika företeelser i 
utbildningsmiljön

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen 
medfödda eller på annat 
sätt individbundna.

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet
Fokus för  
specialpedagogiska 
åtgärder

Elev, lärare och 
lärandemiljö

Eleven

Förläggning av 
ansvaret för  
specialpedagogisk 
verksamhet

Arbetsenheter (-lag) och 
lärare med aktivt stöd från 
rektor

Speciallärare, 
Specialpedagoger och 
elevvårdspersonal

(Persson, 1998, s. 31)

Nilholm (2007)  väljer  att  formulera  tre  perspektiv  inom specialpedagogiken,  det 
kompensatoriska-,  det  kritiska-  och  dilemmaperspektivet.  Det  kompensatoriska 
perspektivet innebär enligt Nilholm att kompensera för problem hos individen. Detta 
perspektiv  söker  identifiera  problem,  förklara  problemet  genom  psykologi  och 
neurologi för att sedan hitta en metod för att kompensera individens problem. Utifrån 
Perssons  (1998)  modell  finns  tydliga  kopplingar  mellan  det  kategoriska  och  det 
kompensatoriska  perspektivet,  såsom  att  söka  problem  hos  individen  och  rikta 
åtgärderna till individen. 

Det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007), som är en kritik mot det kompensatoriska 
innebär att se faktorerna bakom den specialpedagogiska verksamheten. Detta synsätt 
speglar  det  relationella  perspektivet  (Persson,  1998).  Det  kritiska  perspektivet 
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(Nilholm) påpekar att ordet special i specialpedagogik antyder att individen avviker 
från det normala. Vidare uttrycks kritik mot specialpedagogiken att den är utpekande 
samt  marginaliserande  och  därför  inte  för  elevernas  bästa.  Den ställer  sig  också 
kritisk  till  diagnoser  som  anses  vara  kategoriseringar  som  beskriver  en  individ 
snarare än ger redskap att stödja. Det kritiska perspektivet lyfter fram skolan som en 
god miljö där mångfald är positivt och där olikheter ses som en resurs. 

Det  tredje  perspektivet  som  Nilholm  (2007)  tar  upp  är  ett  så  kallat  dilemma-
perspektiv,  där  ordet dilemma beskrivs som kontraster  som inte  är  förenliga med 
varandra  men  som fordrar  kontinuerliga  ställningstaganden.  Dilemmaperspektivet 
har  en  anknytning  till  det  sociokulturella  perspektivet  ”ansatsen  har  en  stark 
empirisk betoning genom att den knyts till studiet av konkreta kulturella och sociala  
förhållanden.” (Nilholm, 2007, s. 62). Nilholm hävdar att det finns tre faktorer som 
är viktiga att känna till i diskussionen om dilemmaperspektivet. Dels den politiska 
kontexten som bland annat omfattar resursfördelning; dels mikropolitik som innebär 
att  skolan  drivs  av  olika  grupper,  vilket  försvårar  en  samsyn;  och  till  sist 
undervisningen,  det  vill  säga  utformning  av  lärmiljön.  Dilemmaperspektivet  har 
vuxit  fram ur  kritik  mot  både  det  kompensatoriska  och  det  kritiska  perspektivet. 
Kritiken  handlar  främst  om  kategoriseringar  där  det  kompsensatoriska  anser  att 
kategorisering är en förutsättning för en differentierad pedagogik, medan det kritiska 
perspektivet  tar  avstånd  från  kategorisering  av  elever  med  avvikande  beteende. 
Dilemma-perspektivet framhåller dock att kategorisering är nödvändigt för att kunna 
identifiera de elever som behöver extra stöd, men menar att dessa perspektiv lägger 
för stor vikt vid en sida av de dilemman som skolan står inför. 

Emanuelsson och Persson (1996) har i en studie om specialpedagogik i skolan sett att 
specialpedagogiska insatser ofta sker individinriktat. Det finns olika synsätt på bar-
nens svårigheter att följa med i undervisningen samt vad man kan göra åt det. Dels 
finns det de som anser att barnet har svårigheter som de bäst får hjälp enskilt med av 
en speciallärare, för att lära sig hantera klassrumssituationen. Det finns också de som 
anser att elevernas svårigheter är relaterade till skol- och klassrumsmiljön. 

Det individinriktade arbetet kan i sin mest extrema form ses som ett beskyddan-
de av eleven från en hotande omgivning. Klassläraren ger specialläraren signa-
ler om att en elev inte fungerar på ett tillfredsställande sätt i klassrummet och 
det blir speciallärarens uppgift att lösa problemet. Det är svårt att få eleven mo-
tiverad för undervisningen, vilket ofta resulterar i att han eller hon antingen blir 
"stökig" eller passiv och tyst. För att avhjälpa problemet förväntas speciallära-
ren ge eleven anpassad undervisning, gärna i en avskild miljö. Lösningen inne-
bär alltså att man i stället för att arbeta med problemet i den omgivande miljön 
avskärmar eleven från den. Men avskiljandet måste kompletteras med ett för de 
avvikande eleverna gemensamt undervisningsinnehåll vilket gör att dessa elever 
oftast får arbeta med läsning, skrivning och matematik trots att det alltså egent-
ligen inte är svårigheter i dessa ämnen som i första hand föranlett specialunder-
visningen. (Emanuelsson & Persson, 1996, s. 8) 

Specialpedagoger som deltagit i studien (Emanuelsson & Persson) menar att under-
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visningen och miljön i klassrummet kan utvecklas och anpassas, i samarbete med 
klassläraren, för att alla elever ska kunna utvecklas utifrån sina möjligheter.

3.5 Olika synsätt på diagnoser
Under den här rubriken kommer vi att belysa olika uppfattningar om symtomdiagno-
ser, där ADHD utgör ett exempel. Förespråkare till den sociokulturella teorin och det 
relationella perspektivet riktar kritik mot tillskrivande av symtomdiagnoser, till skill-
nad från neuropsykiatrin som anser att denna diagnos har biologiskt förklaring. Des-
sa speglar det kategoriska perspektivet.

Enligt Teeter (2004) är den fullständiga beteckningen för symtomdiagnosen ADHD: 
Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder.  Denna störning sägs främst orsaka sym-
tom såsom bristande uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Dessa faktorer 
kan medverka till att sänka individens skolprestationer och resulterar många gånger i 
dåliga relationer till både familj och vänner samt påverkar övrig social anpassning. 
Teeter menar vidare att det är viktigt att observera att symtomdiagnosen ADHD är en 
heterogen störning  och att  det  finns  stora  skillnader  mellan  individer  i  fråga  om 
symptom och svårighetsgrad. Sådana individuella skillnader i kombination med mil-
jöfaktorer påverkar hur ingripande störningen totalt sett blir. 

Kärfve (2006) är en av dem som ställer sig kritisk till att se symtomdiagnoser som 
uteslutande orsakade av biologiska förklaringar. Hon menar att mänskliga fenomen 
eller symtomdiagnoser, exempelvis ADHD,  Aspergers syndrom och autism många 
gånger beskrivs utifrån miljöaspekter men ändå relateras till psykiatri som kopplas 
till neurologi och därmed biologin. Men dock enligt henne på alltför vaga grunder, 
där man bortser ifrån att se sambandet mellan individen och miljörelaterade förkla-
ringar till dessa mänskliga fenomen. 

Vi står, sedan hundra år, just på tröskeln till den nya sköna värld där sambandet 
mellan den medfödda hjärnstrukturen och individens yttre beteende ska beskri-
vas. I väntan på kommande vetenskapliga resultat pågår emellertid ett intensivt 
arbete på att gå händelserna i förväg. (Kärfve, 2006, s. 60-61)

Christopher Gillberg, professor inom barn och ungdomspsykiatri, väljer att definiera 
ADHD som en biologisk störning. Men han medger ändå svårigheterna i att definiera 
vad som är normalt och inte. ”...vissa barn är aktiva och att andra är betydligt mer  
passiva, utan att det för den skull betraktas som avvikande. Det är svårt att ange ett  
normalläge och därmed också svårt att sätta upp gränser för överaktivitet och un-
deraktivitet.” (Gillberg, 2004, s.32). Enligt Kärfve (2006) har avvikande grupper all-
tid funnits. Dessa har genom historien benämnts olika, men Kärfve menar att de har 
sitt ursprung i det som tidigare kallades vanart. 
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American Psychiatric Association (2002) har ställt upp diagnoskriterier för ADHD 
enligt testmodellen DSM-IV. Barnet måste uppvisa funktionsnedsättande symtom så-
som ouppmärksamhet eller hyperaktivitet- impulsivitet i minst två miljöer, till exem-
pel i hemmet och i skolan. Denna mall för kriterier används även av Gillberg (2004).

A. Antingen (1) eller (2):
(1) minst sex av följande symtom på  ouppmärksamhet har förelegat i minst 
sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsni-
vån:
Ouppmärksamhet
(a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet 

eller andra aktiviteter
(b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar
(c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal
(d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skol-

arbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att per-
sonen inte förstår instruktionerna)

(e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter
(f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental 

uthållighet (t ex skolarbete eller läxor)
(g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg)
(h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli
(i) är ofta glömsk i det dagliga livet
(2) minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat 
i minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utveck-
lingsnivån
Hyperaktivitet
(a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still
(b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen 

förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund
(c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt 

för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en 
subjektiv känsla av rastlöshet)

(d) har ofta svårt att leka eller utföra fritidsaktiviteter lugnt och stilla
(e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”
(f) pratar ofta överdrivet mycket.
Impulsivitet
(a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt
(b) har oftast svårt att vänta på sin tur
(c) avbryter eller inkräktar ofta på andra ( till exempel kastar sig in i andras 

samtal eller lekar) 
(American Psychiatric Association, 2002, s. 47)          

Kriterierna i figuren ovan beskrivs av Aase och Borgå Johansen (2007) som de ge-
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mensamma drag för elever med tillskriven symtomdiagnos ADHD, medan det varie-
rar hur eleven fungerar i olika situationer. De kan till exempel ha väldigt svårt att 
koncentrera sig på skolan och vid läxläsning, men koncentrationen kan vara utmärkt 
framför dator eller tv-spel. Aase och Borgå Johansen menar att motivation styr vår 
uppmärksamhetsförmåga och därigenom kan man enligt författarna beskriva att barn 
med ADHD har en ojämn förmåga att hitta motivation. Det primära är enligt Aase 
och Borgå Johansen att få förståelse för individen och därigenom kunna hjälpa denne 
i dess vardag. För att lättare kunna hjälpa eleven menar Kadesjö (2007) att en dia-
gnos kan underlätta. Han menar att genom den kartläggning som föregås av en dia-
gnos kan förtydliga elevens problematik.

En diagnos är en benämning för en konstellation av svårigheter eller symptom 
och kan i vardagsarbetet med barnet ses som en sammanfattande beskrivning av 
barnets problem.  För en förskollärares eller  lärares arbete med barnet  är  det 
emellertid viktigare att känna igen och förstå mönstret i barnets svårigheter än 
att veta den exakta diagnosen, och avsaknad av ett namn för barnets svårigheter 
får inte hindra att man söker vägar för att hjälpa. (Kadesjö, 2007, s. 67)

Kärfve (2006) ställer sig som vi tidigare nämnt kritisk till att diagnostisera på, enligt 
henne, icke vetenskapligt bevisade grunder och framhåller en rad vaga faktorer inom 
neuropsykiatriskt förfarande. Hon hänvisar till de tidigare väldigt tydliga riktlinjerna 
för  diagnosticering av barn,  som skulle  ge förklaringar  till  uppenbara handikapp. 
Kärfve menar att syftet idag i allt större utsträckning handlar om att försöka upptäcka 
problematik och härleda dessa till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är 
något som hon befarar kan inverka negativt på barnets vidareutveckling.

För vuxna som självmant söker diagnos är problemet kanske inte så brännande. 
Men för barn, som saknar alla möjligheter att distansera sig från vuxenvärldens 
dom, är det improvisatoriska underlaget för diagnos i själva verket ett hot mot 
deras rättssäkerhet. (Kärfve, 2006, s. 65)

Enligt Hellström (1995) bör eleven i fråga utredas noggrant innan en diagnos kan 
ställas.  I  utredningsskedet  samlas  information  om  hur  barnet  fungerar  på 
förskola/skola, där man ser till elevens funktionsnivå i förhållande till dess utveck-
lingsnivå. I utredningen samverkar olika yrkesgrupper och kompetenser för att kunna 
kartlägga elevens situation som helhet, då flera områdens samverkan och påverkan 
på eleven skall beaktas. Först efter analys av vad man under utredningen funnit, tar 
man ställning till eventuell diagnos. Främsta syftet med arbetet att kartlägga elevens 
situation är enligt Hellström att skapa ökad förståelse bland familj och andra i nära 
relation till eleven. Deras kunskap kring situationen syftar till ökad förståelse för hur 
eleven beter sig (Hellström). Förutom anpassning av klassrumsmiljö och undervis-
ningens utformning för elever med symtomdiagnosen ADHD finns medicinska åtgär-
der. Dessa används dock inte utan noggrann utredning. Medicinering syftar till att 
minska hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet. Purdie, Hattie och Carroll 
(2002) har i en metaanalys om åtgärder för elever med ADHD sett att medicinering 
ger positiva effekter på beteendet . Däremot finner de inte stöd för att endast medici-
nering är tillräckligt för att förbättra inlärningsförmågan. Där har man sett tydligare 
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och mer påtagliga resultat i de praktiska åtgärder, så som beteendemodifierande åt-
gärder, som görs i skolan. I undersökningen (Purdie et al.) har man sett att medicine-
ring dessutom kan medföra negativa effekter på finmotorik, aptit, sömn och blod-
tryck. 

I Hjörnes (2004) studie av elevhälsoarbetet på tre skolor i Sverige ser hon i elevhäl-
soteamets diskussioner att elever med avvikande beteende uteslutande beskrivs i ne-
gativa termer. Elevens starka sidor lyfts sällan fram som en hjälp i att utveckla arbe-
tet med dessa elever. Hjörne och Säljö (2008) uttrycker det som att skolan söker indi-
vidrelaterade problem hos eleverna där utgångspunkten är att: ”skolan, undervisning-
en och lärarna fungerar som de skall medan eleverna är problemet.” (s. 145). De 
saknar en problematisering av elevens totala situation. Hjörne och Säljö hävdar att 
det är ett ”demokratiskt problem” (s. 146) när endast beteenden i klassrummet ligger 
till grund för lämplig diagnos, och elevens hemförhållanden inte tas i beaktning. För 
att kunna problematisera elevens hela situation behövs kunskaper och insikt om de 
olika faktorer som påverkar eleven. Hjörne (2004) har observerat att diagnoser ses 
som en förutsättning för att förstå och hjälpa barnet. Hon uppmärksammar också att 
det sällan diskuteras några alternativ till diagnos och de metoder som följer. Kärfve 
(2006)  befarar  negativa effekter  för  elever  med tillskriven diagnos på så  sätt  att: 
”Genom att ställa lägre krav på normalbegåvade barn som fått diagnos som impuls-
styrda eller okoncentrerade och ge dem färre skolämnen  kan de helt enkelt aldrig 
hålla jämn takt med sina odiagnosticerade kamrater.” (s. 66). Genom att kategorise-
ra elever med hjälp av tillskrivna diagnoser som enligt Kärfve saknar vetenskaplig 
grund för bakomliggande faktorer finns risk att dessa elever inte får en likvärdig ut-
bildning som sina kamrater. 

3.5.1 Bakomliggande orsaker 
Det råder delade meningar bland forskare om symtomdiagnosen ADHDs existens 
och orsaker. Enligt Beckman (2004), Gillberg (2004) och Kadesjö (2007) råder inga 
tvivel om att ADHD finns, att de primära orsakerna är biologiskt betingade samt att 
nedsatt förmåga av vissa neuropsykologiska eller kognitiva funktioner uppvisas hos 
personer med ADHD. Kärfve (2000) menar däremot att det istället handlar om: ”Ett  
nytt folkhälsoproblem har etablerats i Sverige. Det handlar om barn, som inte klarar 
skolan till full belåtenhet.” (s. 7). Människors ökade psykiska och fysiska ohälsa, ex-
empelvis utbrändhet och elöverkänslighet, verkar vara en följd av att samhället idag 
präglas av stress (Kärfve, 2006). Det ökade antalet diagnoser som ställs utifrån dessa 
nya sjukdomliknande tillstånd menar Kärfve (2006) ofta saknar förklaringar,  utan 
medicinsk förankring. Hon tror på andra orsaker till ökat antal symtomdiagnoser.

Parallellt med detta har en annan utveckling gjort sig gällande. Medan det medi-
cinska  etablissimanget  motvilligt  (och  aldrig  fullständigt)  retirerat  inför  vad 
man kan kalla den »folkliga» diagnosticeringen av arbetsrelaterade sjukdomar, 
har medicinens psykiatriska gren tagit kommandot i utvecklingen av nya kate-
gorier och diagnostiska bilder, som i sin tur fått starkt genomslag inom social-
politiken. (Kärfve, 2006, s.59 ) 
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Ljungberg (2008) är av annan åsikt och ger nedan en översikt av sju faktorer som han 
menar kan påverka att barnet lider av störningen:

1)  en  ärftlig  benägenhet  för  hög  aktivitet  respektive  hög  ouppmärksamhet/ 
impulsivitet, 2) vissa ovanliga kromosomförändringar, 3) en troligen medfödd 
tendens till långsam psykisk och motorisk utveckling, 4) vissa graviditets- och 
förlossningskomplikationer,  som t.  ex.  förtidig  födelse  och  att  modern  rökt 
under  graviditeten,  5)  vissa  miljögifter  som till  exempel  bly och PCB:er,  6) 
enligt en del forskare även vissa ämnen i  kosten som t. ex. vissa essentiella 
fettsyror,  och  7)  psykosocial  belastning,  där  en  mångfald  olika  viktiga 
förhållanden har beskrivits som förefaller ha det gemensamma att de i slutänden 
negativt  påverkar  samspelet  förälder/vårdnadshavare  och  barn.  (Ljungberg, 
2008, s. 115)

Ljungberg är övertygad om att den psykosociala miljön som barn befinner sig i på-
verkar huruvida ett barn utvecklar symtom för  ADHD. 

AD/HD förekommer oftare i psykosocialt belastade miljöer och tolkningen av 
den litteratur som finns visar att den psykosociala belastningen får sina konse-
kvenser genom att föräldraskapet i dessa miljöer är förenat med ökade problem 
att kunna svara på barnets signaler och behov. (Ljungberg, 2008, s. 114)

Brante (2006) menar att diagnoskriterier utifrån testmodellen DSM-IV och neuropsy-
kiatri tenderat att dominera forskningen om avvikelser från normen i förhållande till 
andra teorier. För att få en bättre förståelse krävs enligt Brante en samverkan av flera 
olika förklaringsmodeller så som sociologiska, biologiska samt psykologiska.  Han 
anser dock att forskningen inom varje enskilt område behöver fördjupas ytterligare 
innan vi kan få en bredare och mer överskådlig bild av orsaksförklaringar till sym-
tomdiagnoser som ADHD.

3.6 En skola för alla
Begreppet en skola för alla blev centralt i läroplanen Lgr 80 och innebär en inklude-
rande pedagogik där skolans ansvar är att utforma lärmiljöer som passar för alla och 
ge  förutsättningar  för  ett  gemensamhetsskapande  där  alla  elever  är  delaktiga 
(Egelund, Haug & Persson, 2006). En skola för alla går att tolka på olika sätt, bero-
ende på om en eller alla betonas (Hjörne & Säljö, 2008). Tolkningen som görs beror 
på vilket perspektiv som antas. 
 

This implies that the intention of public schooling is to provide a democratically 
organised education of high quality, where everybody gets the support they need 
in order to continue an complete their education in a satisfactory manner. Howe-
ver, not everybody manages to achieve the goals in the expected manner. This 
results in institutional dilemmas that have to be continuously solved in producti-
ve manners. (Hjörne, 2004, s. 56)

Hjörne (2004) menar enligt vår egen översättning att: det är underförstått att intentio-
nen med det allmänna skolväsendet är att sörja för en demokratiskt organiserad ut-
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bildning av hög kvalité där alla får det stöd som de behöver för att fortsätta och slut-
föra sin utbildning fullt ut. Emellertid är det inte alla som klarar av att uppnå målen 
som förväntat. Detta resulterar i institutionella dilemman som fortlöpande måste lö-
sas på kreativa sätt (vår översättning). En skola för alla är inte ett nytt begrepp, det 
har  enligt  Hjörne och Säljö (2008) funnits  med  sedan  den första läroplanen kom 
1962. Trots en målsättning om en skola för alla har segregering använts utifrån peda-
gogiska skäl.  Detta har kallats differentiering.  Persson (2001) beskriver begreppet 
differentiering som det kontinuerliga arbetet som innebär att möta eleven och vidare-
utveckla eleven i dess lärandeprocess. Detta sker antingen genom att undervisningen 
anpassas i den vanliga klassen eller att eleven skiljs från klassen och placeras i an-
passad grupp. 

I dag sker segregeringen enligt Hjörne och Säljö (2008) i och med att de neuropsyko-
logiska kategoriseringarna fått genomslag och utifrån dessa kategoriseringar och dia-
gnoser har särskilda metoder och lösningar framtagits såsom grupper inom skolan el-
ler till och med särskilda skolformer. ”En skola för alla är en utmaning och målsätt-
ning för skolan och dess personal att skapa förutsättningar för alla barn att inom ra-
men för grundskolan få en meningsfull skolgång.” (Persson, 2001, s.  7) I skolans 
styrdokument finns ingenting specifikt skrivet om elever med tillskriven ADHD-dia-
gnos, däremot finns det riktlinjer om hur skolan ska arbeta för barn i behov av sär-
skilt stöd. Skolan ska utgå från att se till individens förutsättningar och behov, detta 
genom att anpassa arbetsmetoder och arbetssätt för att skapa större möjligheter för 
alla att utvecklas. Skolans uppgift är att anta ett öppet förhållningssätt där elevers 
olikheter accepteras, hanteras och tas till  vara (Börjesson, 1997). Dessa åsikter är 
kopplade till det relationella perspektivet.

Hjörne och Säljö (2008) betonar att institutioner som exempelvis skolan skapar iden-
titeter och att dessa identiteter bär med sig förväntningar på beteenden och bemötan-
den av andra. Detta ställer dels krav på skolans organisation, men förutsätter också 
att samarbetet mellan olika kompetenser nyttjas för att nå målet att skapa en skola för 
alla. Detta förutsätter dock att pedagogers förhållningssätt speglar den gemensamma 
målsättningen (Egelund et al., 2006). Alla elever skall nå samma mål och det menar 
Persson (1998) kan vara möjligt, men han menar att det blir problem när alla elever 
skall uppnå dessa mål samtidigt. Hjörne och Säljö påpekar att det skiljer sig mellan 
att endast lära och att lära i en institutionaliserad miljö, i detta fall skolan. Lärande 
sker överallt i olika miljöer och situationer, svårigheter uppstår när elever inte klarar 
av de krav som ställs i skolans institutionaliserade miljö, trots god inlärningsförmåga.

Nilholm (2007) förklarar begreppet integrering som introducerades i mitten av 1900-
talet  och  innebar  att  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  skulle:  ”bli  delaktiga  i  de  
ordinarie skolmiljöerna”. (s.90 ). Problemet var dock att dessa elever placerades i 
miljöer som inte var anpassade efter deras behov. Nilholm låter oss förstå att kritik 
växte fram mot integreringsbegreppet som utmynnade i ett nytt begrepp som kom att 
kallas inkludering.  Detta begrepp betonar  enligt  Nilholm att:  ”helheten förändras 
från  att  vara  en  normaliseringspraktik  för  avvikande  elever  till  att  ta  sin  
utgångspunkt i vad man ibland beskriver som elevers naturliga olikhet.” (s.90). 
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Inkluderingsidén lägger vikten på att förändra och anpassa undervisnings-situationen 
till  de olika förutsättningar som eleverna har. I och med inkluderingsidén sker en 
utveckling där specialpedagogiken och den allmänna pedagogiken möts istället för 
att som tidigare varit två parallella funktioner. Persson (2001) anser att skolan kanske 
inte ännu är redo att sudda ut gränserna mellan specialpedagogik och den allmänna 
pedagogiken, men betonar att lärarutbildningen bör omfatta alla barn. Detta för att 
skapa en skola för alla, inte bara som en vision utan en verklighet.

3.7 Relationella och kategoriska perspektiv på åtgärder i lärmil-
jön
I avsnittet som följer beskrivs relationella och kategoriska perspektiv på vilka sätt 
skolan kan hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Då det kategoriska perspektivet är 
mer utbrett i skolans verksamhet finns också fler konkreta kategoriska metoder än re-
lationella metoder. 

Teeter (2004) speglar ett kategoriskt perspektiv på inlärning och menar att elever 
med en tillskriven symtomdiagnos ADHD i stor utsträckning behöver hjälp med att 
utveckla sin organisationsförmåga och studieteknik för att lyckas bättre med studier-
na. Handledning av pedagogen är viktigt och i vissa fall kan också specifika under-
visningsmetoder vara nödvändiga. Detta kan exempelvis innebära flexibilitet kring 
omfattningen av uppgifter, se till att uppgifterna är lockande och intressanta eller att 
de kan genomföras på ett varierat sätt. Teeter (2004) påpekar att uppmärksamheten 
många gånger är motivationsbetingad.”Det sociokulturella perspektivet visar tydligt  
att viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet, vilket i sin tur beror på om  
kunskap och lärande betraktas som viktiga i de grupper man ingår i.” (Dysthe, 2001, 
s. 39). Vidare betonas vikten av ett fungerande socialt samspel och en trygg miljö 
som präglas av acceptans och ömsesidig respekt. Ett sådant klimat menar hon har en 
positiv inverkan på elevers lärande och självkänsla då detta får eleven att känna sig 
både delaktig och betydelsefull (Dysthe).

3.7.1 Beteendeträning
Till grund för en behandlingsplanering bör enligt Teeter (2004) en noggrann bedöm-
ning/diagnosticering  föreligga.  Beteendeinsatser  kan innebära utbildning  för  såväl 
föräldrar som lärare. Insatserna är dock inte alltid riktade till barnet, vilket man kan 
tro, utan riktar sig vanligtvis för yngre barn till lärare och vårdnadshavare för att ge 
dem verktyg att handskas med problemen. Man menar att det är viktigt att de vuxna 
som finns i barnets omgivning ges insikt om och förståelse för hur viktig roll de har 
för barnets utveckling. Beteendeträning riktad mot barnet handlar främst om uppfö-
rande, noggrannhet och problem i kamratrelationer. Även Imsen (2006) benämner 
beteendemodifikation som ett medel att förändra individens beteende. Denna metod 
innebär att det positiva beteendet lyfts fram och förstärks med belöning. Teeter me-
nar att beteendeinsatser bör prövas innan man fattar beslut om medicinering, men att 
båda strategierna kan kombineras. En sådan kombination kan sannolikt ge de bästa 
resultaten på sikt för eleven. Vidare belyser Teeter exempel på mål som kan vara av 
vikt att överväga för pedagoger som arbetar med eleven under de tidigare skolåren. 
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• Öka barnets förmåga att effektivt hantera problemen, förbättra deras förmåga till 
kommunikation och problemlösning.

• Öka barnets förmåga till följsamhet, slutförande av uppgifter och noggrannhet 
för att minska störningens negativa inverkan på skolsituationen.

• Öka  barnets  förmåga  till  social  interaktion  och  problemlösning  och  lära  ut 
lämpliga sätt att uttrycka känslor på.

• Öka barnets självkänsla genom att identifiera och bygga upp kompetenser och 
framgångsrika områden.

• Öka självkontroll,  beteendeträning och impulskontroll  hos barn med AD/HD 
genom att ta ställning till medicinering i kombination med andra insatser som 
syftar till förbättrad självstyrning. (Teeter, 2004, s.209)

Medan Teeters behandlingsplanering nästan uteslutande riktar sig till individuella åt-
gärder utifrån biologiska och psykologiska förklaringar att problemet ligger på indi-
vidnivå, menar Tideman (2004) att man istället bör uppmärksamma skolans brister 
och inta ett förändrat synsätt som innebär att problemet ligger på samhällsnivån. Im-
sen (2006) nämner kritik som riktats mot beteendeinsatser som anses vilja sträva mot 
att skapa den perfekta människan. 

3.7.2 Belöningssystem
Abramowitz och O'Leary (1991) menar att belöningssystem har visat sig framgångs-
rika i arbetet med barn som har tillskriven diagnos ADHD. Det innebär att barnen får 
samla poäng och när de har fått ihop ett bestämt antal poäng som kan bytas ut mot till 
exempelvis en aktivitet. Belöningssystem kan användas dels för den enskilda eleven 
och dels för hela klassen. En del pedagoger delar ut poäng när eleven visar önskat 
beteende och  tar bort poäng om eleven visar oönskat beteende. Abramowitz och O'-
Leary varnar dock för en situation där en elev blir av med fler poäng än de samlar 
ihop. Då måste orsakerna till detta utredas. Det finns också metoder som innebär att 
eleven får lära sig att själva observera sitt eget beteende och utifrån observationerna 
belöna sig själva om beteendet har varit önskvärt. Detta är en process som utgår ifrån 
att pedagogen har observerat och belönat till att eleven själv kan klara av detta. En-
ligt Abramowitz och O'Leary har detta arbetssätt har varit framgångsrikt för elevers 
studier och sociala beteende.

3.7.3 Komet
Komet är ett program som är utvecklat vid forsknings och utvecklingsenheten (FoU) 
i Stockholm. Denna KOmmunikationsMETod ”syftar till att ge lärare ett verktyg för  
att kunna hantera barn med utagerande beteenden och svårigheter med koncentra-
tion och uthållighet.” Metoden anger riktlinjer för hur man lägger upp ett program 
för metoden vilka ger tydliga instruktioner och struktur för eleven. ”Målsättningen 
är att bygga upp barnens självkänsla och förstärka goda beteenden. Syftet med pro-
grammet är att förbättra barnets motivation och koncentration.” Metoden bygger på 
ett poängsystem som ger belöningar för gott beteende och prestationer.  (kometpro-
grammet.se) 
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3.7.4 Avskärmning
Avskärmning avser enligt Juul (2005) att minska mängden stimuli, att försöka mini-
mera oljud, störningar och intryck. Eftersom elever med tillskriven symtomdiagnos 
ADHD ofta upplevs bli okoncentrerade i skolarbetet av såväl yttre som inre stimuli 
så vill man med avskärmning ge eleven förutsättning att fokusera utan avbrott. Detta 
sker vanligen genom att hjälpa eleven att förbereda sig innan arbetet/lektionen, med 
vad som anses dämpa de inre impulserna, bland annat att eleven har varit på toalet-
ten, druckit, inte fryser och fått fysisk aktivitet under rasten. Detta är faktorer som 
eleven kan behöva bli påmind om och som kan ha betydelse för elevens koncentra-
tionsförmåga under lektionerna.

3.8 Tidigare forskning
Groth (2007) har i sin studie om specialpedagogiska insatser i skolan, kommit fram 
till att de åtgärder som utförs påverkar elevers självbild och självvärdering. Elever i 
studien  är  positiva  till  den  akademiska  hjälp  de  får.  Studien  visar  att 
specialpedagogers individuella synsätt antyder att läs- och skrivproblem är onormalt. 
Detta kan inge eleverna uppfattningar  om att  de har  generella  inlärningsproblem. 
Groth  menar  att  den  specialpedagogiska  verksamheten  i  studien  är  utpekande  i 
negativ bemärkelse och kan medföra stämpling och stigmatisering av enskilda elever. 
Han efterlyser ett omprövande av dagens klassystem, för att få till stånd ett system 
där vissa avvikelser inte ses som negativa. Groth ger förslag på mindre och flexibla 
grupper som anpassas efter tid och ämne. Han menar också att en kulturellt betingad 
syn på normalitet och avvikelser bör beaktas.

I  sin  avhandling  betonar  Assarson  (2007)  svårigheter  i  det  pedagogiska  arbetet 
gällande  tolkningen  av  politiska  visioner,  såsom  en  skola  för  alla,  till  att 
implementera  detta  i  verksamheten.  Skolpolitiska  mål  som  fattats  på 
formuleringsarenan avser utveckling och förbättring, men svårigheter uppstår enligt 
Assarson när realiseringsarenan skall uppfylla och förhålla sig till de uppdrag och 
mål som utgår från formuleringsarenans retorik. Följder av detta menar Assarson blir 
att  pedagoger  gör  egna  tolkningar  av  formuleringsarenans  retorik  för  att  få  en 
fungerande verksamhet. Ett annan intressant resultat som Assarson kommit fram till 
är  att  diskussionen,  om målsättningen  en  skola  för  alla,  bland  pedagoger  i  stor 
utsträckning handlar om de elever som anses vara ett hinder i denna målsättning.
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4. Metod
Här kommer vi att beskriva vår vetenskapsteoretisk utgångspunkt, val av datainsam-
lingsmetod, urval av informanter, genomförande, etiska ställningstaganden samt de 
teoretiska perspektiv som vi valt att tolka och analysera resultatet med.

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt
Vi ville i vår studie utforska pedagogers erfarenheter och uppfattningar ur ett kritiskt 
perspektiv och vi har valt att sluta oss till den hermeneutiska vetenskapssynen. Öd-
man (2007) beskriver ett hermeneutiskt synsätt med att tolka och förstå utifrån en 
helhet, men betonar att det i tolkningsprocessen föreligger ett samspel mellan under-
sökarens egen förförståelse, uppfattning och syfte för undersökningen. Patel och Da-
vidson (2003) betonar att tolkningen ses som det mest centrala inom den hermeneu-
tiska vetenskapssynen, dels genom att tolka för att skapa förståelse, men även att 
kunna beskriva förståelsen och dess förutsättningar. Vidare menar Patel och David-
son att tolkningen vanligtvis avser mänskliga företeelser såsom texter, handlingar el-
ler yttranden, men en förutsättning för denna slags forskning är ett metodiskt tillvä-
gagångssätt för att samla in material för undersökningen innan tolkningsprocessen. 
”Den hermenuetiska forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin 
egen förförståelse.”  (Patel & Davidson, 2003, s. 30). För att kunna tolka fenomen 
anser Andersson (1979) att dessa måste ses i ett sammanhang, det vill säga delen för-
stås av helheten. Hermeneutikens förutsättning och styrka ligger i att forskaren är 
partisk. I vår undersökning söker vi ökad förståelse genom kvalitativa intervjuer som 
datainsamlingsmetod. 

Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntli-
ga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Hermeneutiken är alltså dub-
belt relevant för intervjuforskning: först genom att kasta ljus över den dialog 
som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att kartlägga den 
process där intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som en dialog 
eller ett samtal med texten. (Kvale, 1997, s. 49)

Intervjuer syftar enligt Hartman (2004) till att bidra till förståelse genom tolknings-
processen av människors uppfattningar och erfarenheter. 

4.2 Kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod
I vårt arbete valde vi att söka ökad kunskap och förståelse genom intervjuer. Patel 
och Davidson (2003) anser att den kvalitativa intervjun innebär: ”att upptäcka förete-
elser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller  
en kultur.” (s. 103). Kvale (1997) hänvisar till att den kvalitativa intervjun syftar till 
förståelse för den mänskliga livsvärlden genom att intervjuaren och informanten ge-
mensamt skapar en dialog kring det ämne som ligger till grund för undersökningen. 
Kunskap skapas genom interaktionen, eftersom intervjun inte bara omfattas av frågor 
utan där informanten också bidrar med sin egen uppfattning om den egna livsvärlden. 
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Kvale anser också att det personliga mötet bidrar till att fånga en mer nyanserad bild 
av samtalet. Kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester är annars sådant som intervjua-
ren riskerar att missa om samtalet istället sker per telefon. 

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga er-
farenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom 
intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med 
egna ord. (Kvale, 1997, s.70) 

Enligt Patel och Davidson (2003) ger tematisering och låg strukturering av intervjun 
informanten fritt utrymme inom ramen av ett synliggjort förtydligande av samtalet. 
Det möjliggör även att intervjuaren klart och tydligt kan visa på syftet med samtalet. 
Dock bör hänsyn tas till att intervjuaren och informanten har olika perspektiv på in-
tervjun. Intervjuaren har ett forskningssyfte, medan informanten enligt Patel och Da-
vidson, inte har något eget mål med intervjun.

I planeringsfasen tematiseras intervjuns innehåll i förhållande till studiens syfte. Kva-
le (1997) framhåller  intervjuguide som ett  hjälpmedel i planeringen av intervjuer, 
men också som ett stöd vid intervjutillfället. Denna intervjuguide kan utformas så att 
både intervjuaren och informanten får synliggjort de olika teman som intervjun om-
fattas av. Genom att spela in intervjun ges intervjuaren förutsättningar att fokusera på 
ämnet.  Det  underlättar  även för intervjuaren att  registrera  tonfall  och ordval  med 
mera. Grunden för analysen utgörs av inspelningen och transkriberingen av intervjun 
(Kvale). 

4.3 Validitet och reliabilitet
I Svenska akademins ordlista definieras validitet som giltighet. Trost (2005) menar 
att  validiteten beror på hur väl instrumentet  för undersökningen mäter det den är 
tänkt att mäta. Kvale (1997) beskriver valideringen som ett redskap att kontrollera 
och  kritiskt  granska  analysen  av  undersökningen i  förhållande  till  studiens  syfte. 
Trost  beskriver  reliabilitet  som  ett  begrepp  som  uttrycker  tillförlitlighet.  Vidare 
betonar han vikten av att undersökningen mäts med samma instrument, i  vårt fall 
intervju och att de genomförs av samma intervjuare, med liknande förutsättningar 
och struktur för att undvika slumpmässiga och olikartade undersökningar. 

4.4 Etiska ställningstaganden
Inför våra intervjuer har vi tagit del av de forskningsetiska principer som gäller inom 
humanistisk-  och  samhällsvetenskaplig  forskning.  Vetenskapsrådet  (2002)  redogör 
för fyra krav som forskningen skall ta hänsyn till:

• Informationkravet: undersökaren informerar informanter om uppgifter och vi-
kor för undersökningen. 

• Samtyckeskravet: undersökaren försäkrar sig om informaternas samtycke, 
• Konfidentialitetskravet:informat och uppgifter förhålls anonyma. 
• Nyttjandekravet: uppgifter om undersökningen endast används i forskningssyf-

te.
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4.5 Urval
Då vi ville få ökad kompetens i arbetet med att möta alla elever valde vi att vända oss 
till pedagoger för att ta del av deras uppfattningar om förhållningssätt och utform-
ning av lärmiljö. Vi tog kontakt med tre allmänna pedagoger från olika klasser och 
skolor via telefon. Dessa pedagoger arbetar med elever i grundskolans tidigare år. Va-
let av få pedagoger är medvetet. Eftersom tiden var knapp ville vi hellre begränsa ar-
betet för att förhoppningsvis få ökad kvalitet. Pedagogerna har varit yrkesverksamma 
inom läraryrket under cirka 20 år, vara två av dem har haft andra yrken innan läraryr-
ket.

4.6 Genomförande
Första kontakten togs per telefon med de pedagoger som vi ville intervjua. När vi fått 
bekräftelse på att pedagogerna ville medverka i vår studie skickade vi ett mail där vi 
bifogade vårt syfte, hur intervjun skulle komma att användas, vilka vi är och varför 
vi valt ut just dessa personer. Vi klargjorde också tydligt, i enlighet med de etiska 
forskningsprinciperna (Vetenskapsrådet, 2002), att personerna kommer att vara ano-
nyma. Nästa steg blev att per telefon bestämma tid och plats för ett personligt möte. 
Personerna fick veta redan under telefonsamtalet som föregick intervjun vilka fråge-
ställningar vi skulle ta upp. Vi ville att pedagogerna skulle ha kännedom vad inter-
vjun skulle handla om och därmed också ge dem möjlighet att förbereda sig innan in-
tervjun. Vid intervjutillfället återberättade vi syftet ännu en gång.

Vid planeringen av intervjuerna gjorde vi en intervjuguide (Kvale, 1997) i form av en 
tankekarta (bilaga 1) där våra frågeställningar var indelade i teman. Denna intervju-
guide har i enighet med Kvales rekommendationer synliggjorts vid samtliga intervju-
er. Vår avsikt var att ge en tydlig ram för samtalet, vilket också upplevdes som ett 
stöd och en trygghet både för informanterna  och för oss själva.

Inledningsvis förtydligade vi för pedagoger att vi, genom att ta del av deras uppfatt-
ningar hoppades kunna ta lärdom av deras erfarenheter av ett arbete som vi förstår 
innebär svårigheter på en mängd olika sätt (Patel & Davidson, 2003). Under intervju-
erna använde vi oss av de olika teman som fanns med i vår intervjuguide och utifrån 
dessa hade vi noterat några punkter som vi ville samtala om, därmed hade våra frågor 
en låg grad av standardisering, men även en låg grad av struktur (Patel & Davidson). 
Med informanternas tillåtelse spelade vi in samtliga intervjuer. Genom att spela in in-
tervjuerna kunde vi lyssna aktivt och delta i samtalet båda två. Vi tror att en inspel-
ning av intervjuerna kan ha bidragit till att vi som oerfarna intervjuare kunde vara av-
slappnade. Därigenom blev intervjun också mindre strikt och dialogen mer naturlig.

4.7 Analys
Vid analysen av våra intervjuer har vi tagit del av och inspirerats av Kvale (1997) 
som beskriver olika analysmetoder. Främst kom analysarbetet att riktas mot menings-
koncentrering som innebär att långa uttalanden sammanfattas till korta koncentrerade 
meningar. Utifrån det som Kvale benämner som ”meningsenheter” sökte vi utröna 
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informanternas uppfattningar för att få ökad förståelse. Meningsenheterna kategorise-
rade för att få en bättre struktur och översikt av resultatet och informanternas uppfatt-
ningar. Genom att ifrågasätta litteraturen och resultatet av intervjuerna intar vi ett kri-
tiskt perspektiv, vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2005) innebär att:

1. identifiera och ifrågasätta de antaganden som ligger bakom vanliga sätt att  
varsebli, förstå och handla,

2. erkänna det inflytande som historia, kultur och social position har över upp
fattningar och handlingar,

3. föreställa sig och utforska ovanliga alternativ som kan rubba rutiner och en 
etablerad ordning, 

4. uppmärksamma olika, inte minst subtila, former för social dominans,
5. vara tillbörligt skeptisk till varje kunskap eller lösning som påstår sig vara 
den enda sanningen eller det enda alternativet. (s. 348)

Efter att ha tagit del av vad kritisk forskning ska innehålla har vi använt oss av detta i 
vår resultatdiskussion som omfattas av vår bakgrund och resultatet av våra intervjuer.
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5. Resultat
Vårt mål med intervjustudien var att få ta del av tre olika pedagogers uppfattningar 
och därmed få en djupare förståelse för fenomen inom ramen för deras beskrivningar 
av förhållningssätt och utformning av lärmiljö gentemot elever med tillskriven sym-
tomdiagnos i förhållande till elever utan tillskriven symtomdiagnos. För att tydliggö-
ra resultatet har vi valt att strukturera utifrån de teman som legat till grund för inter-
vjuerna i undersökningen. Dessa bestod av kunskap - kompetensutveckling, hur lär-
miljön utformas, förhållningssätt och bemötande, det sociala klimatet samt diagnos 
och medicinering. Varje temaresultat avslutas med en kortare sammanfattning, samt 
att vi avslutningsvis ger en övergripande resultatsammanfattning.

Vi har valt att ge våra pedagoger fingerade namn: Astrid är ca 40 år och har arbetat 
som lärare, på olika skolor, i ca 16 år. Gunborg är drygt 40 år och har arbetat som lä-
rare de senaste 15 åren, under större delen av tiden har hon arbetat på samma skola. 
Hildur är närmare 50 år och har arbetat som lärare i ca 15 år, hon har också arbetat på 
några olika skolor, men de senaste åren på samma skola. Sedan några månadert är 
Hildur verksam inom annat yrke.

Intervjufrågorna har vi tagit fram utifrån vårt syfte och vad vi ville att pedagogerna 
skulle beskriva och berätta om. Att tematisera intervjufrågorna har vi gjort med inspi-
ration från Kvales (1997) intervjuguide. Vi kommer även att redovisa resultatet uti-
från våra tematiseringar, där varje temarubrik avslutas med en kortare sammanfatt-
ning, för att tydliggöra och underlätta för läsaren.

5.1 Kunskap – kompetensutveckling
Alla tre pedagoger ger uttryck för att de under sin utbildning inte givits tillräcklig 
kunskap kring elevers olikheter. De har själva fått lära sig efterhand i arbetet med 
elever och i samarbete med andra pedagoger samt genom kompetensutveckling via 
arbetsplatsen.

Astrid anser att hon har en bra grund att stå på, främst byggt på de egna erfarenheter-
na men menar att det alltid finns behov av ytterligare kunskaper. På hennes arbets-
plats finns ett väl inarbetat system för att ta vara på de olika kompetenser som finns 
på skolan, bland annat genom föreläsningar och egna kurser. Ett exempel på utbild-
ning som hon har gått är: 

KOMET, en kommunikationsmetod som syftar till ett gott samarbete mellan lä-
rare, elev och föräldrar. (Astrid)

Astrid förmedlar även att stöd och respekt från skolledningen avspeglas i att genom 
denna problematik prioriteras.

Gunborg tycker att hon har en god kompetens kring symtomdiagnoser, av samma 
skäl som Astrid, samt att hon upplever att hon har stöd från skolledningen att få mera 
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kompetensutveckling vid behov, med förbehåll att utbud finns. Hon upplever också 
att de kompetenser som finns på arbetsplatsen tas väl till vara, på så sätt att de utbil-
dar, hjälper och stöttar varandra i arbetet med eleverna.

Hildur menar även hon att kunskapen kring elevers olikheter främst bygger på egna 
erfarenheter. Vid mottagande av elever med tillskriven symtomdiagnos ADHD upple-
ver hon brister i förutsättningarna att få en helhetssyn på eleven, då hon saknat en ut-
förligare information om eleven vid överlämningar. Men hon säger sig vara medve-
ten om att  för mycket information kan skapa förutfattade meningar  om eleverna. 
Trots detta anser hon att gällande elever i behov av särskilt stöd skulle underlätta det 
fortsatta arbetet gentemot eleven att få fullständig information kring elevens behov. 

Man behöver inte få en massa förutfattade meningar slängda i ansiktet på sig, 
men man kan ju vara förberedd på att det är något speciellt i alla fall. (Hildur)

Sammanfattning: Samtliga pedagoger menar att den kunskap de har idag om ele-
vers olikheter främst bygger på egna erfarenheter. Astrid och Gunborg upplever att 
de får kompetensutveckling via arbetsplatserna och har på så sätt en god grund att stå 
på. Beskrivningen av kompetensutvecklingens karaktär tyder på ett kategoriskt tan-
kesätt, då dessa främst avser kompensatoriska verktyg för att stötta eleven i skolarbe-
tet. Det tyder också på att skolan brister i att förmedla alternativa specialpedagogiska 
perspektiv och kunskaper. Därav kommer även pedagogers förhållningssätt gentemot 
elever med tillskriven symtomdiagnos i förhållande till elever utan sådan att skilja 
sig. 

5.2 Hur lärmiljön utformas
Alla tre pedagoger betonar vikten av att undervisningen är strukturerad och välplane-
rad. Som förberedelse för dagen använder sig Astrid, Gunborg och Hildur av sche-
mabilder som sitter uppe på tavlan när eleverna kommer till skolan. På morgonen går 
de igenom dagen genom att prata kring respektive bild.

Vi börjar alltid dagen på morgonen med en samling, där vi går igenom dagen 
och så sätter vi upp såna här schemabilder som oftast är uppsatt när de kommer 
på morgonen så att de vet vilka lektioner som kommer. (Astrid)

Astrid berättar att utöver schemat som finns på tavlan får eleven med en tillskriven 
symtomtdiagnos ADHD också ett eget schema vid sin plats för att i ännu större ut-
sträckning förtydliga, då det egna schemat är nedbrutet i vad som är förväntat av ele-
ven under varje lektion. Vid muntliga instruktioner försöker de använda så fåordiga 
och exakta  instruktioner som möjligt, exempelvis ”sitt ned”, ”arbeta med sidan 37”, 
för att minska misstolkningar och förvirring. Dessutom använder Astrid en nedräk-
ningsklocka för att synliggöra tiden för varje moment.

Om man glömmer ställa den där så frågar de alltid efter hur länge vi har kvar av 
lektionen, en kille han går dit själv för att han vill se nedräkningstiden. (Astrid)
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Vid genomgångar och andra tillfällen som kräver att eleven sitter stilla och lyssnar 
finns hjälpmedel som till exempelvis känselboll och kulsits. När eleverna skriver an-
vänder de sig av Alfasmart, ett tangentbord för den som har svårt att skriva för hand, 
detta överförs sedan till dator. Astrid beskriver även att eleverna oftast sitter vid sina 
bänkar i klassrummet, då eleverna med en tillskriven ADHD diagnos anses ha ett 
stort behov av att ha sin bänk eller ett bord framför sig med sitt schema synliggjort. 
Astrid lägger även in pauser för klassen med jämna mellanrum utöver de raster ele-
verna har, vilka oftast innehåller rörelseträning/lek. Astrid berättar att under en peri-
od blev det väldigt lite av dessa pauser vilket uppmärksammades av en elev som av 
Astrid anses vara en så kallad högpresterande elev.

Andra tillgängliga hjälpmedel som nämns är mp3, hörselkåpor och att det även finns 
en avskild plats i klassrummet, som dock inte används så flitigt.

Jag brukar observera hela klassen och se vilka behov som finns och utifrån det 
planera och strukturera undervisningen. (Gunborg)

Gunborg arbetar på liknande sätt, både med schema på tavlan, individuella scheman 
på bänkarna och att använda nedräkningsklocka. Hon menar att undervisningen är 
väldigt välplanerad, hon har alltid något extra förberett om det skulle visa sig finnas 
behov för detta. I annat fall har Gunborg upplevt att det blivit förvirrande för elever-
na med en tillskriven symtomdiagnos ADHD. Hon betonar vikten av planering och 
struktur i sin utformning av undervisningen för alla elevers bästa.

Struktur och planering är ledord i min undervisning. (Gunborg)

Hildur ger en liknande bild av undervisningen och poängterar vikten av att alla elever 
får arbeta med likartade uppgifter även om svårighetsgraden anpassas efter indivi-
dens förutsättningar.

En del har haft svårt att forma bokstäver och det är svårt att sitta och koncentre-
ra sig och då har de fått välja ett annat sätt att redovisa eller genomföra arbetet. 
Jag tycker att det är individuellt från barn till barn. (Hildur)

Alla tre pedagoger påpekar att de ser till att elever i behov av särskilt stöd placeras 
långt fram i klassrummet, för att som lärare kunna ha en nära kontakt med eleverna. 
Likaså delar de uppfattningen att elever skall segregeras från gruppen så lite som 
möjligt, även om de vid något tillfälle per vecka ges enskild undervisning av special-
pedagog utanför klassrummet. De ger uttryck för att det även finns behov för enskild 
undervisning för att nå måluppfyllelse. 

Samtliga är eniga i att det bästa vore att få tillgång till fler pedagoger per klass och på 
så sätt kunna individanpassa undervisningen i förhållande till elevernas behov och de 
mål som finns i Lpo 94. Genom att vara till exempel två pedagoger per klass skulle 
det bli det möjligt att dela in klassen i mindre grupper vid olika aktiviteter.
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Sammanfattning: Beskrivningen av undervisningen av framförallt Astrid och Gun-
borg präglas vid närmare analys av ett kategoriskt perspektiv. Undervisningen ger in-
tryck av att fungera tillfredsställande, men kan snarare liknas vid integrering än in-
kludering, det vill säga en skola för alla med betoning på en. Det uttalas inte direkt 
att problem är relaterade till  individen, men praktiken visar det tydligt.  Lärmiljön 
bygger uteslutande på kompensatoriska hjälpmedel som syftar till att forma elevers 
beteende utifrån vad som betraktas vara normalt, detta i en traditionellt utformad lär-
miljö. Då elever med en tillskriven symtomdiagnos ADHD anses ha ett avvikande 
beteende uppstår dilemmat att forma gemensamhetsskapande miljöer anpassade för 
alla och undvika skillnader mellan diagnostiserade elever gentemot icke diagnostise-
rade. Hildur framhåller att det viktigt att se till individens förutsättningar, hon näm-
ner bland annat flexibilitet gällande arbetsuppgifter och redovisningar. Däremot beto-
nar alla att fler pedagoger per klass skulle ge bättre förutsättningar för att kunna be-
kräfta alla elever och individanpassa undervisningen i större utsträckning än idag. 

5.3 Förhållningssätt och bemötande
Alla pedagoger menar att det är viktigt med ett gemensamt förhållningssätt gentemot 
eleverna, de upplever det betydelsefullt att alla arbetar på samma sätt, med samma 
metod, struktur, regler och normer. Astrid och Gunborg känner att denna samsyn fun-
gerar bra i deras arbetslag och att de har en öppen dialog som ger ett levande konti-
nuerligt arbete med förhållningssätt. De upplever att de reflekterar mycket och disku-
terar med varandra i arbetslaget, för att alla skall vara medvetna om vad det är som 
gäller i olika situationer. Hildur upplever däremot att samsynen inte finns i hennes ar-
betslag och känner stor frustration över detta. 

Och även om man har försökt prata om det så, det är ju jättesvårt att komma 
överens. För jag tycker det jag gör är bäst och du tycker ju att ditt förhållnings-
sätt är bäst och hur ska man... Var ska man mötas nånstans? (Hildur)

Astrid berättar att hon använder sig av ett poängsystem med eleverna i klassen, detta 
system används av alla på skolan och har så gjorts under en längre tid, alla pedago-
ger, elever och föräldrar är väl förtrogna med detta. Systemet heter Komet och är en 
kommunikationsmetod. Metoden innehåller ett poängsystem, som också leder till be-
löningar med jämna mellanrum. För Astrids elev finns poäng kopplat till varje upp-
gift på det enskilda schemat på bänken, i syfte att tydliggöra förväntningar i förhål-
lande till varje poäng. 

Även Gunborg känner till Komet, men säger sig inte för tillfället ha något behov att 
använda sig av detta. Hon menar att samsynen bland personalen på skolan och den 
goda relationen med hemmen för närvarande fungerar tillfredsställande för arbetet 
kring eleverna. Hon uttrycker vidare att det råder en tydlighet i att de i arbetslaget 
strävar mot samma mål genom att hitta lösningar för vidareutveckling.

Hildur uttrycker att det uppstått svårigheter i dialogen när det gäller att komma över-
ens om ett gemensamt förhållningssätt. Det som fungerat bra för vissa pedagoger har 
inte gjort det för andra och där har dialogen strandat. Även hon känner till Komet 
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och har också gått kurs i kommunikationsmetoden, men när inte alla eller ett flertal 
ur arbetslaget kan gå kursen så blir det svårt att använda sig av just den metoden 
gentemot eleverna.

Hildur återkommer under samtalet till  fostrans betydelse, hon drar paralleller från 
den egna familjen med tre barn, där ingen liknar den andra, till en klass där det finns 
ännu fler individer som skiljer sig på en mängd olika områden. Hon uppger att hon 
anpassar kunskapsmål och processen dit efter elevernas förutsättningar.

Det här med det uppfostringsmässiga, regler å sånt, där har jag inte gett vika, 
alltså de har fått ha samma regler som de andra eleverna, komma i tid och lik-
som uppföra sig och en del har kommit och sagt ” Jag har damp”, ja, men för 
mig säger inte det nånting utan vi har de här reglerna och de får du följa. Och 
det har funkat jättebra, det har aldrig varit några stridigheter, det har inte det. 
(Hildur)

Jag har ju haft de barnen på gympa, där det inte ska funka för där är det ju sur-
rigt och stökigt och springande hit och dit och det har funkat jättebra. Men jag 
tror att man måste vara tydlig, det här gäller och det gäller för dig också. (Hild-
ur)

Här menar Hildur att fasta ramar för normer och regler ska gälla alla trots olikheter 
samtidigt som hon uttrycker en osäkerhet över om det är rätt att göra så.

Då vet inte jag om jag har gjort fel eller, för man ska ju egentligen inte göra det, 
de ska ju ha speciella regler alla de här barnen, men jag köper inte det, jag gör 
inte det. (Hildur)

Hildur framhåller den personliga relationen till eleverna som en viktig del i deras po-
sitiva utveckling.

Jätteviktigt att de får känna att de är betrodda, positiv peppning. Då kan man 
öppna upp för sådana här samtal som är lite svåra, för att de här barnen mår ju 
dåligt och har ingen att prata med för alla är uppretade på dem. Om man visar 
att man inte accepterar vissa beteenden men annars är det okej att du är som du 
är. (Hildur)

Sammanfattning: Arbetslagens betydelse gällande förhållningssätt betonas av alla. 
Astrid och Gunborg upplever att det fungerar medan Hildur känner missnöje och fru-
stration över bristande samsyn beroende på olika uppfattningar inom arbetslaget. Vi 
återkommer till att även förhållningssättet speglar ett kategoriska perspektiv som ger 
att förhållningssättet till eleverna skiljer sig mellan de i behov av särskilt stöd gent-
emot övriga elever. Skillnaderna beskrivs främst av Astrid och Gunborg, vars arbets-
lag har kommit överens om vilket förhållningssätt som lämpar sig bäst gentemot ele-
ver med symtomdiagnosen ADHD. Hildur är av annan åsikt än de andra två pedago-
gerna i undersökningen. Hon anser att samma normer och regler skall gälla för alla 
elever, oavsett symtomdiagnos eller ej, och hon menar även att hon bemöter eleverna 
utifrån detta förhållningssätt.
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5.4 Det sociala klimatet
Astrid menar att elever med tillskriven symtomdiagnos har svårt med kamratrelatio-
nerna; att det ofta uppstår missförstånd, där de kan känna sig orättvist behandlade. 
Hon menar att dessa barn har svårigheter med att se sin egen del i konflikterna. Hon 
upplever att det oftast händer på rasterna, men att de arbetar med att försöka träna 
eleverna i att ta hjälp av någon av de vuxna som alltid finns ute. Sedan brukar de pra-
ta vidare om detta i  klassrummet genom att beskriva uppkomna situationer vilket 
därmed också innebär att lyssna på andras upplevelser.

Gunborg upplever att det sociala klimatet i klassrummet fungerar relativt bra och att 
det numera sällan förekommer konflikter. Hon ser dock problem i det sociala klima-
tet utanför klassrummet som blivit allt tydligare i och med en tydlig skillnad utveck-
lingsmässigt mellan eleven med en tillskriven ADHD diagnos och övriga elever. Hon 
beskriver att de går åt olika håll gällande vad de vill göra under fria stunder och har 
svårigheter att mötas i leken. 

Hildur uttrycker också att det sociala samspelet fungerar tillfredställande på skolan, 
men inte lika bra på fritiden då eleverna är fria att välja själv vem de vill umgås med. 

Visst ser man att de är utanför  det är dom ju för de har ju ett beteende som inte 
de andra barnen riktigt kan köpa. (Hildur)

Astrid berättar även om ett relativt nytt ämne i undervisningen, livskunskap. Där lyf-
ter de frågor som handlar om relationer med andra, hur man skall bete sig och hand-
lingars konsekvenser för andra människor. Ämnet syftar till att stärka eleverna som 
individer och skapa grund för goda relationer med andra.

Gunborg använder sig av kompissamtal, både i helklass och mindre gruppkonstella-
tioner, där eleverna övas i att beskriva upplevelser och lyssna på andra. Innan samta-
let går de noggrant igenom tillvägagångssätt vid dessa samtal, så att alla vet att det 
finns regler att förhålla sig till. Viktigt att komma ihåg är att ingen får anklagas under 
samtalen och ingen får nämnas vid namn när en situation beskrivs. Gunborg erfar att 
de genom detta arbetssätt har uppnått goda resultat i elevernas förståelse för andras 
upplevelser. Hon upplever också att eleverna i större utsträckning tar ansvar för de 
egna handlingarna och exempelvis kan uttrycka ”Oj, det var jag, jag tänkte inte på 
det, det var inte meningen att göra dig ledsen.” 

Även Hildur beskriver en problematik med att elever med en tillskriven symtomdia-
gnos tenderar att hamna utanför gemenskapen. Hon har då valt att arbeta med drama 
för att främja det sociala klimatet. 

Jag jobbar ju mycket med drama, men det tar kanske bara längre tid då, för dom 
att förstå och det här med spelregler. (Hildur)

Hon menar att med detta arbetssätt tar det lite längre tid innan hon sett förändringar 
hos elever med tillskriven symtomdiagnos ADHD i deras förståelse för sociala spel-

32



regler. 

Astrid tycker att det är viktigt att vara öppen gentemot eleverna för att göra dem 
medvetna om att vi alla är olika och har lätt och svårt med olika saker. Hon menar att 
detta är ett steg i ledet att kunna skapa en förståelse för olikheter bland eleverna. Ge-
nom att prata om dessa aspekter tycker hon att det minskar på frågor och kommenta-
rer från andra elever som varför får den göra det och inte jag. Gunborg instämmer, 
men aktar sig för att prata specifikt om diagnoser då hon vill undvika att skapa pro-
blem som inte finns. Hildur brukar rådgöra med föräldrar till elever i behov av sär-
skilt stöd innan hon för dialog i klassen.

Sammanfattning: Astrid menar att det sociala samspelet fungerar främst i klassrum-
met där en vuxen alltid finns nära eleverna, medan Gunborg och Hildur beskriver att 
det under hela skoltiden fungerar relativt bra men att de ändå uppmärksammat att 
elever i behov av särskilt stöd tenderar att hamna utanför gemenskapen utanför sko-
lan. För att främja det sociala klimatet använder de sig av olika arbetssätt,  såsom 
livskunskap, kompissamtal och drama. Alla tre förespråkar och verkar för en öppen 
dialog/diskussion om olikheter med eleverna. De olikheter som främst beskrivs i des-
sa samtal handlar om negativa egenskaper.

5.5 Diagnos och medicinering
Av samtalen framgår det tydligt att samtliga intervjuade pedagoger som vi intervjuat 
egentligen inte tycker att själva diagnosen har betydelse i förhållande till att ge ele-
ven stöd och hjälp. Däremot beskrivs framförallt av Astrid och Gunborg att diagno-
sen kan underlätta för att förtydliga med vad och i vilka situationer eleven behöver 
hjälp. Pedagogerna upplever inte någon skillnad i tilldelning av extra resurs gällande 
elever som har diagnos jämfört med elever utan diagnos.

Hildur har i grunden en kritisk uppfattning om tillskrivna symtomdiagnoser, hon po-
ängterar exempelvis att:

Det finns ju alltid något positiv i varje unge. Men det kommer gärna bort i det 
här diagnosticerandet. (Hildur)

Enligt hennes uppfattning är det är viktigt att i tidig ålder bygga upp elevernas själv-
förtroende och att se och stärka det positiva i varje elev. Samtidigt är det viktigt att på 
ett tidigt stadium lära dem att leva med och acceptera olikheter. Hon tror inte på att 
sätta diagnoser på barn utan upplever att det handlar mycket om fostran, helst skulle 
hon vilja att vi inte fäster så stor vikt vid diagnoser.

Om man tittar på barnen är de ju olika. Även om de har samma diagnos så finns 
det ju en spridning som är så här [. Så att det kanske inte finns någon mall. 
(Hildur)

Astrid har en elev som relativt nyligt påbörjat sin medicinering och de kan se skillna-
der särskilt i impulskontrollen, eleven hinner hejda sig själv i många situationer där 
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han tidigare inte klarat det. Hon har uppmärksammat att eleven inte bara hejdar sig 
utan även tillrättavisar sig själv viskande. Astrid berättar om en episod i början av 
medicineringen där eleven tittade på en teckning han gjort innan medicineringen och 
sa; ”men oj, vilka sneda strecka jag har gjort? Vad gjorde jag när jag gjorde den 
här?” varpå han suddade ut de sneda strecken för att rita dit raka streck istället. Hon 
menar dock att skillnaden var tydligast i början av medicineringen. När Astrid pratar 
om tiden före och efter medicinering så handlar det om elevens situation i klassrum-
met.

Gunborg nämner att medicineringen gällande den elev hon har för närvarande syftar 
till att höja elevens förmåga till impulskontroll och koncentrationsförmåga, men svå-
righeter finns i att försöka upptäcka vad som är vad eftersom eleven även har en 
medfödd hörselnedsättning som kan påverka dessa faktorer.

Hildur önskar kompetensutveckling angående medicinerna som eleverna får, vad är 
det och vad kan de ge för biverkningar? Hon menar att hon bara fått veta att eleven 
börjat ta medicin. Föräldrarna hör då av sig regelbundet och undrar hur det går, om 
det märks någon skillnad. Hon blir underrättad av föräldrar om medicineringens ut-
formning, exempelvis höjning eller sänkning av dos. Däremot saknar hon informa-
tion och kunskap om vad hon som pedagog bör veta om hur eleven påverkas av me-
dicineringen. Vi förde dialog om huruvida minskad aptit och trötthet kan förekomma 
som biverkningar. Detta är faktorer som Hildur anser vara viktiga att känna till när 
hon som pedagog ska bedöma hur medicineringen påverka eleven i skolmiljön. Hon 
uppfattar att mängden information beror på hur öppna föräldrarna är.

Sammanfattning: Pedagogerna upplever att diagnosen inte avgör om eleven får hjälp 
eller inte. Däremot uttrycker Astrid och Gunborg att diagnosen underlättar att se vad 
och i vilka situationer eleven är i behov av särskilt stöd. Hildur anser att diagnoser 
gör mer skada än nytta, då diagnosen fokuseras mer än individen. Utifrån en sym-
tomdiagnos ADHD kan medicinering vara en alternativ behandlingsmetod. Alla pe-
dagoger har mött elever som behandlats med medicin, men Hildur upplever att hon 
fått bristfällig information om hur elever påverkas av medicinering.

5.6 Sammanfattning
Undersökningen visar att utbildningar som Komet både anses behövas och används, 
även resultatet  pekar  på att  pedagoger  är  i  behov av kunskaper  om verktyg  som 
metoden omfattar. Konkret innebär det beteendemodifikation för elever i behov av 
särskilt  stöd,  där  struktur  och  positiv  förstärkning  är  viktiga  faktorer.  Liknande 
metoder anses inte behövas för elever utan tillskriven symtomdiagnos 

Resultatet visar även att i utformning av lärmiljö skiljer sig för elever med tillskriven 
symtomdiagnos;  som  anses  kräva  struktur,  planering,  fåordiga  instruktioner  och 
hjälpmedel  samt  en  plats  längst  fram  som  stöd  för  koncentrationsförmågan,  till 
skillnad från elever utan tillskriven symtomdiagnos som anses fara väl av  en god 
planering  men  detta  är  dock  inte  ett  krav  i  deras  lärmiljö.  Skillnader 
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uppmärksammades även gällande gemensamt förhållningssätt, det framkommer att 
alla elever tros fara väl av detta men beskrivs vara av yttersta vikt för elever med 
tillskriven symtomdiagnos, men inte för övriga elever. Informanterna är eniga om att 
elever med tillskriven symtomdiagnos har problem med det sociala samspelet, det 
framkommer att elever utan tillskriven symtomdiagnos inte har samma problem.

Endast en pedagog lyfter fram att nackdelar med diagnosticerandet, hon är av den 
uppfattningen att människan av naturen är olika, Hon menar att i en klass finns en 
stor spriding gällande olikheter,  svårigheter och utveckling,  dessa olikheter menar 
hon existerar både bland elever med tillskriven symtomdiagnos såväl som bland dem 
utan diagnos.
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6. Diskussion
I  detta  avsnitt  kommer vi  att  diskutera  undersökningens  styrkor  och svagheter  vi 
kommer också att diskutera resultatet i förhållande till syftet med studien.

6.1 Metoddiskussion
Vi  har  i  vår  undersökning  använt  oss  av  av  tankekarta  som  hjälpmedel  vid 
intervjuerna, detta för att försäkra oss om att frågorna blir relevanta för syftet med 
studien.  Svenning  (2003)  trycker  på  vikten  av  att  koppla  ihop  teori  och  empiri: 
”Kopplingen mellan det teoretiska och det empiriska planet är erkänt svår, men utan  
en sådan koppling blir forskningen meningslös.  Man brukar kalla den här kopp-
lingen för validitet, att man verkligen mäter det man avser att mäta.” (s. 63). Som vi 
tidigare  nämnt  använde  vi  oss  av  en  intervjuguide  (Kvale  1997)  i  form  av  en 
tankekarta,  denna  hade  vi  med  vid  intervjutillfällena.  Frågorna  var  tematiserade 
utifrån vårt syfte och höll en låg grad av standardisering och strukturering vilket gav 
informanterna möjlighet att tala fritt, beskriva och berätta om sina uppfattningar.

I enighet med Trost (2005) har vi valt att genomföra ett fåtal djupa intervjuer. Valet 
av  få  intervjuer  är  dels  för  att  säkerställa  en  hög  kvalitet  på  intervjuerna  och 
analyserna av dessa. Ett större antal intervjuer skulle på grund av tidsbegränsningen 
inneburit mindre ytligare intervjuer och analyser av dessa. Om mer tid funnits hade 
vi kunnat genomföra fler djupgående intervjuer och därigenom möjligen uppnått en 
högre  reliabilitet.  Däremot  skulle  vi  fortfarande  ha  använt  oss  av  samma 
tillvägagångssätt och intervjuguide.

Informaterna  i  undersökningen  hade  i  förväg  fått  ta  del  av  de  teman  vi  valt  att 
intervjuerna skulle omfattas av. Med detta förfarande fanns både för och nackdelar, 
de positiva aspekter vi  antog var att informanterna gavs förutsättningar till reflektion 
innan samtalet  och vår  förhoppning var  att  detta  skulle  leda  till  mer  djupgående 
samtal inom ramen av våra tematiseringar. Samtidigt som vi var medvetna om att 
informaternas  förberedelse  kunde  innebära  alltför  tillrättalagda  svar. 
Intervjusituationerna har  präglats  av att  informanterna har getts  utrymme att  med 
egna ord beskriva och berätta utifrån våra teman. Därför har följdfrågorna sett olika 
ut  beroende på hur informanten valt att  beskriva sina uppfattningar utifrån temat. 
Eftersom vi redan var bekanta med och hade en relation till informanterna anser vi 
oss kunna utgå ifrån att deras utsagor är sanningsenliga trots att vi är relativt oerfarna 
intervjuare. På grund av att relationen redan var etablerad medförde det att samtalen 
föll sig naturligt avslappnade och vi tror att detta även bidrog till att pedagogerna inte 
behövde känna någon prestige under samtalen. Vi tror att en vänskaplig relation kan 
på  ett  naturligt  sätt  medföra  ett   djupgående  samtal,  men  relationen  kan  också 
medföra  att  intervjusituationen  blir  alltför  ovetenskaplig  och  lättvindlig.  Detta  är 
aspekter som vi haft i  åtanke under intervjutilfällena och därför har vi verkat för 
djupa och  vetenskapliga  samtal  med informanterna.  Samtalen  har  under  samtliga 
intervjuer  följt  intervjuguiden  och  därmed  stått  i  relation  till  syftet  med  studien. 
Informanterna  har  givits  utrymme  att  uttrycka  sig  fritt  genom  frågornas  öppna 
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karaktär och därigenom tycker vi oss ha fått ta del av deras uppfattningar som vi 
bedömer  vara  ärliga.  Utifrån  dessa  aspekter  ser  vi  försiktigt  positivt  på  till-
förlitligheten. 

Att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem har hjälpt oss att återge och 
analysera informanternas utsagor. Med hjälp av inspelningarna har vi båda kunnat 
lyssna flera gånger för att upptäcka nyanser i pedagogernas utsagor. Analysarbetet 
har vi utfört tillsammans och det anser vi vara en styrka, för vi uppfattar olika delar 
och därför ger det en mer nyanserad helhetsbild av resultatet än om vi hade delat upp 
analysarbetet. 

6.2 Resultatdiskussion
Här kommer vi att diskutera resultatet vi har fått fram i vår studie. Resultatet och 
bakgrunden kommer att diskuteras i förhållande till vårt syfte som är att utifrån ett 
kritiskt perspektiv dels få och skapa en förståelse för pedagogers uppfattningar av 
elevers olikheter, där symtomdiagnosen ADHD får utgöra exempel, dels visa på hur 
dessa uppfattningar avspeglar sig i förhållningssätt och utformning av lärmiljön.

Kunskap – kompetensutveckling
I Lpo 94 finns klara direktiv om att undervisningen skall individanpassas efter alla 
elevers förutsättningar och behov. Dessutom skall skolan och pedagogerna ansvara 
för  att  förankra  de  grundläggande  demokratiska  värden  som  det  offentliga 
skolväsendet vilar på, samt ansvara för att elever når de mål som finns i läroplanen. 
Detta  förutsätter  att  pedagoger  besitter  kunskaper  och  kompetens  utöver 
ämneskunskaperna,  om  förhållningssätt  och  bemötande  gentemot  alla  elever, 
eftersom skolan skall utgöras av ”en skola för alla”. Genom intervjuerna har vi fått 
en  bild  av  att  pedagogerna  anser  att  de  getts  för  lite  kunskaper  under  deras 
lärarutbildning gällande  barn i  behov av särskilt  stöd.  De menar  att  kunskaperna 
bidrar till att forma förhållningssättet och förmågan att se till individen, att anpassa 
och att utforma lärmiljöer. Detta kan liknas vid en process där grunden utgörs av 
kunskap som skapar  förståelse  och vidareutveckling som i  sin  tur resulterar  i  ny 
kunskap.  Även Persson (2001)  påpekar  att  pedagogers  kompetens  skulle  öka  om 
lärarutbildningen gav kunskap och verktyg för att möta alla barn. Vi som studerar 
idag önskar att kunskaper om barn i behov av särskilt stöd borde förmedlas genom 
hela utbildningen, eftersom vi skall kunna bemöta  alla elever på ett professionellt 
sätt  i  kommande yrkesroll.  För  att  kunna åstadkomma detta  krävs  att  pedagoger 
under  utbildningen  ges  kunskap  och  förtrogenhet  med  olika  specialpedagogiska 
perspektiv  samt  inlärningsteorier.  Pedagoger  vi  intervjuat  menar  att  bristerna  i 
utbildningen  kompenseras  genom  att  pedagogerna  ute  i  verksamheterna  blir 
hänvisade till att utbilda varandra och dra lärdom av varandras erfarenheter. Eftersom 
skolan i stor utsträckning fortfarande präglas av en kategoriskt inriktad pedagogik 
och kompensatoriska åtgärder behöver forskare som exempelvis Claes Nilholm, få 
större utrymme både i  utbildningen och i  skolans verksamheter. Det framkommer 
även  att  fungerande  arbetslag  med  öppen  dialog,  diskussioner  och  gemensamma 
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reflektioner på ett positivt sätt bidrar till en samsyn och ett gemensamt ansvar för 
eleverna. Sådana arbetslag beskrivs vara öppna för nya infallsvinklar och ständiga 
omvärderingar,  eftersom pedagogerna samarbetar både genom planering och i det 
direkta  arbetet  med  eleverna.  Men  detta  tenderar  återigen  endast  handla  om  ett 
förändringsarbete utifrån ett vedertaget kategoriskt perspektiv.

Möjligen handlar dilemmat om mer än så? Utifrån litteraturen i vår bakgrund studie 
har  vi  tagit  del  av  flera  perspektiv;  dels  inlärningsteorier  men  även  orsaks- 
förklaringar  till  exempelvis  symtomdiagnosen  ADHD.  Olika  teorier  och  orsaks-
förklaringar  är  nära  sammanlänkade  med  värderingar  och  uppfattningar  om 
normalitetsbegreppet, vilket i sin tur avspeglar olika perspektiv på avvikelser. Det är 
oerhört viktigt att bilda sig en uppfattning om elevers olikheter då skolan enligt Lpo 
94 skall verka för inkludering, då det kommer att påverka hur pedagoger väljer att 
utforma lärmiljöer som skall  vara anpassade för alla.  Men kanske räcker det inte 
heller  att  enskilda pedagoger  ute  i  verksamheterna tar  ställning till  vad de själva 
anser om normalitet, utan som vi tidigare nämnt behövs en samsyn, så att personalen 
har samma målsättning. För att kunna nå denna krävs att vi även på samhällsnivå 
antar ett mer nyanserat synsätt på normalitet, för att det skall kunna vara rimligt att 
nå  målet  med  en  fungerande  inkludering.  De  två  mest  vedertagna  perspektiven 
kategoriskt/kompensatoriskt och relationellt/kritiskt ligger långt ifrån varandra, men 
där menar Nilholm (2007) att ett dilemmaperspektiv kan vara ett alternativ som tar 
delar av de båda kontrasterna i beaktning.

Förhållningssätt och bemötande
Våra informanter  ger  olika bilder  av hur  arbetslaget  fungerar  och hur viktigt  det 
verkar  vara  det  finns  ett  gemensamt  förhållningssätt  inom  arbetslaget.  Två  av 
informanterna  upplever  att  deras  arbetslag  fungerar  bra  och  därigenom  det 
gemensamma arbetet  med  eleverna  med  symtomdiagnosen  ADHD,  medan  en  av 
pedagogerna  upplever  en  stor  frustration  över  att  arbetslaget  inte  har  gemensamt 
förhållningssätt. De förmedlar även att elever i behov av särskilt stöd behöver tydlig 
struktur och att ett gott samarbete i arbetslaget borde vara en fördel eller till och med 
en förutsättning för en positiv lärprocess för alla elever, men i synnerhet för elever 
med  tillskriven  symtomdiagnos  ADHD. I  annat  fall  beskrivs  att  eleverna  känner 
förvirring och frustration som kan ta sig i uttryck som exempelvis utåtagerande, då 
de inte vet vilka regler som gäller. 

En förklaring till att förhållningssättet kan skilja sig markant på olika skolor och i 
olika arbetslag kan vara att  lärarrollen är ganska fri:  dels  genom det traditionella 
sättet att undervisa, där en klasslärare ansvarar för sin klass och därmed också ensam 
sätter upp ramar för hur arbetet skall fortgå med eleverna; dels det faktum att skolor 
har  hunnit  olika  långt  i  förändringsarbetet  i  att  inta  ett  relationellt  perspektiv  på 
specialpedagogiken, vilket påverkar hur pedagoger ser på tillskrivna diagnoser i sig 
och  diagnostiserade  elever  jämfört  med  elever  utan  diagnos.  Arbetslag  i  skolan 
minskar  lärares  enskilda  ansvar  och  kompletteras  med  ett  samarbete,  där  flera 
pedagoger  ges  insyn  i  elevernas  läroprocess.  Samarbetet  bidrar  till  en  dialog, 
pedagoger emellan, kring elevers skolsituation. Det finns självklart mer eller mindre 
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utvecklade arbetslag och genom våra intervjuer har vi sett exempel på detta, samt att 
vi uppfattat att det underlättar om skolledningen är tydlig i att förmedla en gemensam 
målsättning. Inledningsvis nämns även att integreringsbegreppet kan liknas vid en 
process  där  målsättningen  för  detta  är  att  det  råder  samsyn  och  ett  förändrat 
förhållningssätt gentemot elevers olikheter. Detta inte bara inom skolan utan även i 
samhället,  men  i  skolan  förutsätter  det  att  pedagoger  stävar  åt  samma  håll.  Det 
synsätt som samhället förmedlar om olikheter och avvikelser leder oss än en gång 
tillbaka till  vilka uppfattningar  som speglar  normalitetsbegreppet.  Vilket  i  sin  tur 
avspeglas på vilket sätt elever bemöts i skolan, om problematik relateras till endast 
till  individen  eller  om  aspekter  som  omgivning/miljö  anses  vara  relaterade  till 
problematiken. Skolan skall ge utrymme för olikheter och gemensamhetsskapandet 
skall känneteckna en skola för alla.

Omedvetet eller ej blir det perspektiv pedagoger väljer att anta avgörande när det 
gäller  att  skapa  en  skola  för  alla,  det  vill  säga  om  man  betonar  en eller  alla. 
Begreppet är som sagt inte nytt utan har funnits med sedan den första läroplanen 
1962, men processen dit har sett olika ut genom tiderna. Differentieringspedagogiken 
som syftar till en skolform som omfattas av alla elever har ersatt den segregerande 
pedagogiken  med  särskilda  skolformer.  Det  relationella  perspektivet  och  dess 
förhållningssätt  förespråkas  numera  gentemot  det  tidigare  utbredda  kategoriska 
perspektivet  och  sättet  att  bemöta  elever  i  behov  av  särskilt  stöd.  Trots  dessa 
förändringar lever det kategoriska förhållningssättet i mångt och mycket kvar genom 
att söka och relatera problem på individnivå. Detta visar sig bland annat att genom att 
skolan söker och använder kompensatoriska lösningar, exempelvis belöningssystem 
som syftar till att förändra och anpassa individens beteende efter vad som anses vara 
en norm istället för att rikta förändringarna till lärmiljön. Tidigare var intentionerna 
att  komma  ifrån  en  segregering  genom  att  istället  skapa  integrering,  vilket 
vidareutvecklades  till  idén  om  inkludering.  Denna  idé  innebär  att  frångå  ett 
arbetsförfarande där specialpedagogik och allmänpedagogik hålls isär, vilket ger en 
segregerad  undervisning.  Att  föra  samman  den  allmäna  pedagogiken  och 
specialpedagogiken  ökar kompetensen och förutsättningarna till att tillgodose allas 
behov  i  en  inkluderande  lärmiljö.  Persson  (1998)  lyfter  fram svårigheterna  i  att 
övergå från ett kategoriskt till ett relationellt perspektiv då detta kommer att ta lång 
tid  eftersom  det  handlar  om  ett  förändringsarbete  som  genomsyrar  skolans 
organisation.  Engström (Skolverket,  2007) befarar  dock att  med dagens  utbud av 
alternativa skolformer och särskilda undervisningsgrupper riskerar vi en tillbakagång 
till  ett alltför kategoriskt tänkande och till  att åter rikta fokus på problematik hos 
individen istället för i lärmiljön.

Hur lärmiljön utformas
Gällande undervisningen betonar samtliga pedagoger i undersökningen att planering 
och  strukturering  är  av  yttersta  vikt  för  de  elever  de  har  med  tillskriven 
symtomdiagnos  ADHD,  men  de  tror  även  att  detta  påverkar  alla  elever  positivt. 
”Struktur  och  planering  är  ledord  i  min  undervisning”  (Gunborg).  Synsättet  på 
undervisningens utformning beskrivs i litteraturen som vi tidigare nämnt genom två 
perspektiv,  dels  det  kategoriska  perspektivet  och  dels  genom  det  relationella 
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perspektivet.  I  resultatet  beskrivs  att  pedagogerna  försöker  anpassa  miljöer  och 
undervisningsinnehåll så att alla elever skall kunna arbeta i samma klassrum och att 
enskild undervisning endast sker vid ett fåtal tillfällen. Detta kan tolkas som att de 
har ett relationellt perspektiv, men om vi analyserar det lite närmare så ser vi att även 
andra  synsätt  kommer  fram.  De  metoder  som pedagogerna  använder  sig  av  har 
kopplingar  både  till  det  kompensatoriska  perspektivet  (Nilholm,  2007)  och  det 
kategoriska perspektivet (Persson, 1998) för även om eleverna som har en tillskriven 
ADHD diagnos är med i klassrummet till större delen av tiden så pekar praktiska 
hjälpmedel och övriga åtgärder som utförs på att problemet ligger hos den enskilda 
individen, alltså eleven. Med detta följer att de åtgärder och hjälpmedel som finns 
avser att kompensera för de brister eleven anses besitta, enligt ett kompensatoriskt 
perspektiv. Samtliga informanter berättar att de låter eleverna med tillskriven ADHD 
diagnos sitta långt fram, gärna alldeles bredvid katedern, detta för att som lärare ha 
kontroll. Gillberg (2004) påpekar att detta är lämpligt för dessa elever som annars har 
lätt att bli distraherade av de andra eleverna. En annan fördel att eleven får sitta nära 
läraren  är  att  denna  lättare  kan  uppmärksamma  till  exempel  när  koncentrationen 
börjar  dala  (Gillberg).  På  flera  liknande  sätt  utformar  Astrid  och  Gunborg  sin 
undervisning  för  elever  med  tillskriven  diagnos  med  hjälp  av  kompensatoriska 
hjälpmedel som avser att underlätta för eleven. Hildur är dock av en annan åsikt; hon 
använder  sig  sällan  av  kompensatoriska  hjälpmedel  utan  försöker  anpassa 
undervisningen efter alla genom till exempel flexibilitet i uppgifterna. ”Jag har ju  
haft de barnen på gympa, där det inte ska funka för där är det ju surrigt och stökigt  
och springande hit och dit och det har funkat jättebra. Men jag tror att man måste 
vara tydlig, det här gäller och det gäller för dig också.” (Hildur)

Aase & Borgå Johansen (2007) menar att förmågan till koncentration hos elever med 
ADHD är motivationsbetingad och i studien finner vi också att pedagogerna antagit 
detta  tankesätt.  Detta  visar  sig  till  exempel  genom  användandet  av  det 
belöningssystem som används av Astrid. Hennes elev har ett eget schema där dagen 
är indelad i delmål och för varje delmål som uppnås får eleven poäng som sedan ger 
en  belöning.  Detta  speglar  en  behavioristisk  syn  på  motivation,  det  vill  säga  att 
människan vill ha det bra och handlar därefter (Dysthe, 2001). Eleven är medveten 
om att belöning ges vid önskat beteende. Nordin-Hultman (2006) speglar en annan 
bild  av  vad  motivation  är:  ”Man  kan  alltså  också  säga  att  man  får motiv  och  
intentioner därför att man handlar, inte bara att man handlar därför att man  har 
motiv och intentioner.” (s. 172). Hon menar alltså att motivation och syfte skapas 
utifrån vårt agerande. I Lpo 94 (2006) finner vi att: ”utforskande, nyfikenhet och lust  
att lära skall utgöra en grund för undervisningen.” (s. 9). Om skolan misslyckas i att 
väcka elevers motivation inriktar sig skolan på att hitta kompensatoriska lösningar 
för  att  försöka  dels  väcka  motivationen  och  dels  motverka  vad  som anses  vara 
avvikande beteende.

Belöningssystem är ett kompensatoriskt sätt att höja elevers motivation, där eleven 
har tydliga mål att nå och när de når dessa mål få de poäng som ger olika former av 
belöningar. Abramowitz och O'Leary (1991) menar att belöningssystem har visat sig 
framgångsrika i arbetet med elever som har ADHD. Honos-Webb (2005) hävdar att: 
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att  uppmärksamma  beteenden  hos  eleven  som  är  positiva  genom  beröm  och 
bekräftelse är dels gynnsamt , men det är också en  viktig faktor i det fortlöpande 
arbetet  med  att  anpassa  elevens  situation.  Samtliga  pedagoger  tar  upp 
Kometprogrammet under våra intervjuer. Det är endast Astrid som för närvarande 
använder sig av programmet, som innebär att positiva beteenden lyfts fram i stället 
för det negativa samt att  eleverna samlar  poäng i  förhållande till  uppställda mål. 
Dessa mål kan till exempelvis vara att komma ihåg att räcka upp handen och sitta 
stilla på lektionen. 

Samtliga av dessa metoder härstammar ur den behavioristiska inlärningsteorin där 
man pratar om önskat och icke önskat beteende. Imsen (2006) hänvisar till detta som 
en  beteendemodifierande  verksamhet,  där  elevens  önskade  beteende  stimuleras 
medan elevens oönskade beteende dämpas. Kritik har dock riktats mot den här typen 
av metoder då de anses vilja skapa en fullkomlig människa (Imsen). Utifrån Lpo 94 
ser vi att särskilt ansvar tas för elever i behov av särskilt stöd då alla elever skall ges 
en likvärdig utbildning, dock finns olika vägar att nå målet. Kometprogrammet kan 
ses som en sådan väg. Men sådana stödinsatser kan också signalera bristande resurs 
och maktlöshet i att hantera elever som avviker från det som betraktas vara normalt. 
Utifrån den studie som Hjörne (2004) utförde om elevhälsoarbetet i svenska skolor 
säger hon  att diagnoser ses som en nödvändighet för att få förståelse och resurs i 
klassen. Men för informanterna verkar diagnoser inte vara av betydelse då det gäller 
fördelning av resurser till klasser med elever i behov av särskilt stöd.

Diagnos och medicinering
Genom litteraturen har vi fått inblick i att symtomdiagnoser såsom ADHD tenderat 
att öka kraftigt bland elever idag, samt att det finns delade meningar till dess orsaker 
och diagnosens existens. En av pedagogerna, Hildur, som vi intervjuade är skeptisk 
till symtomdiagnosen ADHD hon befarar att diagnosticerandet medför att diagnosen 
kan  komma  att  fokuseras  i  alltför  hög  grad  istället  för  individen.  Enligt  hennes 
synsätt  handlar olikheterna i  mångt och mycket  om uppfostran,  hon beskriver  att 
varje individ är unik och har uppfostrats på olika sätt. Olikheterna blir särskilt tydliga 
i en klass som rymmer ett stort antal elever som skall följa samma normer, regler och 
krav,  dessutom skall  de  fostras  till  att  fungera  tillsammans  socialt.  Hon  betonar 
vikten av gemensamma regler och normer som gäller för alla oavsett diagnoser och 
svårigheter.  Själv  har  hon  inte  gjort  någon  skillnad  med  regler  och  normer  på 
diagnosticerade elever jämfört med dem utan tillskriven diagnos. Enligt henne kan 
bidragande orsaker till elevers avvikande beteende dels vara att samhällsutvecklingen 
med dess tempo, stress och att flertalet föräldrar i dag är yrkesverksamma resulterar i 
mindre tid i hemmet med barnen. Liknande anser även Kärfve (2000) som beskriver 
ADHD som ett folkhälsoproblem, som yttrar sig i att elever inte uppfyller normen av 
önskat  beteende.  Å  andra  sidan  fick  vi  genom  intervjuerna  ta  del  av  andra 
uppfattningar, där diagnosen beskrivs underlätta och förtydliga vad eleven behöver 
extra stöd med och i  vilka situationer.  Men själva ökningen av symtomdiagnoser 
visar  att  idag  används  medel  som  diagnoser  som  befäster  att  individen  äger 
problemet  och  utifrån  diagnosen  används  metoder  för  att  kompensera  avvikande 
beteenden och problem. Vilket uppenbart speglar ett kategoriskt perspektiv som visar 
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på  att  modernitetens  tankar  om att  mäta  normalitet  utifrån  en  normalkurva,  där 
avvikelser förutsätts vara biologiskt betingade. Återigen kommer vi tillbaka till att 
det krävs förändringar på en högre nivå än skolans verksamhet där samhället måste 
inta ett förändrat synsätt på vilka normer och värden som skall återspeglas på barn 
och unga. 

Många  elever  med  tillskriven  symtomdiagnos  ADHD  som  misslyckas  med  att 
förhålla sig inom ramen om vad som anses vara ett normalt beteende kan komma 
utredas för eventuell medicinering. Pedagogerna i vår studie påpekar att de saknar 
kompetens kring medicineringen, hur eleverna påverkas av medicinerna och vilka 
biverkningar som följer. Det är viktigt att pedagogerna ges inblick och kunskap för 
att  kunna  ta  hänsyn  och  tillgodose  elevens  behov.  Gillberg  (2004)  skriver  om 
medicinernas  positiva  effekter  såsom  ökad  koncentrationsförmåga,  bättre 
impulsstyrning samt ökad inlärningsförmåga. Purdie, et al.  (2002) instämmer i att 
medicineringen  ger  positiva  effekter  på  beteendet  hos  elever  med  tillskriven 
symtomdiagnos ADHD, men påstår att bevisligen finns det inte underlag för att säga 
att medicinering förbättrar inlärningsförmågan hos eleverna. Eftersom medicinering 
av symtomdiagnoser har uppkommit på senare tid finns flest studier som visar på 
effekterna ur ett kortsiktigt perspektiv medan det i dagsläget finns för få studier för 
att  kunna  se  medicinska  effekter  i  ett  långsiktigt  perspektiv.  Diskussionen  om 
huruvida medicinering skall vara en kompletterande metod för individers beteende 
eller inte kommer att fortsätta även i framtiden. Troligen möts aldrig kontrasterna 
som  Eva  Kärfve  och  Christopher  Gillberg  utgör  så  att  de  kan  enas  om 
bakomliggande orsaker till symtomdiagnoser, men för att vi skall kunna förverkliga 
en skola för alla, med betoning på alla krävs att båda deras aspekter tas i beaktning 
för att få en så komplett helhetsbild som möjligt av individens.

Det sociala klimatet
Skolan strävar efter att fostra eleverna till aktiva samhällsmedborgare, vilket också 
kräver  att  de förutom ämneskunskaper  utvecklar  social  kompetens,  för  att  bli  en 
aktivt  deltagande  samhällsmedborgare  krävs  social  kompetens,  att  kunna 
kommunicera  och  interagera  med  andra  människor.  Detta  är  något  som både  är 
föräldrars och skolans ansvar. Redan på förskola startar arbetet med att lära barnen 
socialt samspel som att vänta på sin tur, kommunikation, inte slåss, lyssna när någon 
talar med mera. Detta arbete fortlöper genom hela skolsystemet och är också en del 
av skolans värdegrund. Det finns olika arbetssätt för att främja ett gott socialt klimat i 
klassen. Pedagogerna är överrens om vikten av att prata öppet om olikheter för att 
skapa förståelse, men de exempel på olikheter som tas upp är främst egenskaper som 
anses avvikande från det normala. Men vad händer om vi bara lyfter de olikheter som 
anses som negativa, Vad får eleverna för bild av vad som är olikheter inom ramen för 
det  normala.  Vi  har  genom  våra  intervjuer  hört  berättats  om  metoder  som; 
livskunskap, kompissamtal samt drama som används i klasser. Ämnet livskunskap 
(Skolverket,  2007)  syftar  bland  annat  till  att  stärka  eleven  genom  ökad 
självkännedom,  uttrycka  känslor,  utveckla  empati  och  social  kompetens.  Utifrån 
intervjuerna  förstår  vi  att  innehållet  i  det  Gunborg  kallar  kompissamtal  liknar 
innehållet i  ämnet livskunskap. Likt dessa två olika metoder att försöka skapa ett 
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socialt  klimat  där  förståelse  för  olikheter  råder,  finns  olika  sätt  att  nå  mål  med 
förhållningssätt och utformning av lärmiljöer. I denna strävan, tror vi att läraryrket 
omfattar  kunskap  om  många  teorier  och  perspektiv  för  att  kunna  få  förståelse, 
kunskap och därigenom spegla öppenhet och lyhördhet gentemot elevers olikheter. I 
mötet med barngrupper kommer det alltid att finnas elever i behov av särskilt stöd på 
ett  eller  annat  sätt.  Här uppstår  ett  dilemma; för  att  kunna möta alla  elever  i  en 
inkluderande och gemensamhetsskapande lärmiljö. Detta förutsätter inte bara lärares 
kunskap och förståelse utan även att samhället speglar en demokratisk människosyn, 
där pedagogisk forskning ges högre status och implementeras i skolan. Dessutom 
krävs att skolans verksamheter prioriteras ekonomiskt på formuleringsarenan. Detta 
tror vi kan bidra positivt till att bemöta alla elever och deras olikheter. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning
Genom vår studie har vi genom litteratur och intervjuer fått ett vidare perspektiv av 
på symtomdiagnosen ADHD och hur uppfattningar kan avspegla i förhållningssätt 
och utformning av lärmiljöer i skolan. Detta har medfört ökad förståelse och kunskap 
genom nya infallsvinkar som under arbetsprocessen ständigt bidragit till reflektioner 
och omvärderingar. Genom undersökningen har vi funnit att synsätt är något som 
förändras över tid och därför skulle det för oss vara intressant att  även följa och 
vidare  undersöka  arbetet  med  att  förändra  skolans  organisation  och  synsätt  med 
målsättningen att inkludera och skapa en skola för alla.
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