
2007:019 

E X A M E N S A R B E T E

AD/HD-diagnoser -
finns det några givna pedagogiska strategier?

 Emma Gunnarsson
 Anna Larsson
 Tina Nilsson

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2007:019  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--07/019--SE



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD/HD – diagnoser:  
finns det några givna pedagogiska strategier? 

 
 
 

Emma Gunnarsson 
Anna Larsson 
Tina Nilsson  

 
 
 

Handledare: 
Åsa Gardelli 

Annika Strömqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Luleå tekniska universitet 

Examensarbete i lärarutbildningen. 10 p. 
Ht 2006 

Institutionen för utbildningsvetenskap 
 



Förord 
________________________________________________________________________ 

 
Förord 
Vi vill tacka de personer som med engagemang och professionalism har ställt upp på 

intervjuer och observation samt våra handledare Annika Strömqvist och Åsa Gardelli. Ett 

speciellt tack till våra opponenter Mikael Bengtsson, Christian Krekula, Niklas Korva 

och Andreas Holmgren som på deras fritid givit oss värdefull feedback.  

 

Luleå, januari 2007 

Emma Gunnarsson, Anna Larsson och Tina Nilsson 

 



Abstrakt 
________________________________________________________________________ 

Abstrakt 
Vårt syfte var att beskriva, kritiskt granska samt dra slutsatser över vilka pedagogiska 

strategier det finns att tillämpa vid en AD/HD-diagnos. Detta för att skapa en god 

utvecklings- och lärandemiljö i klassrummet. I bakgrunden behandlas tidigare forskning, 

historik och viktiga begrepp inom området. Olika perspektiv belyses, både pedagogiskt 

och samhällskritiskt, kring diagnosen AD/HD. Kapitlet avslutas med pedagogiska 

strategier och miljöns betydelse för en god utvecklings- och lärandemiljö i klassrummet. 

Vi har genomfört fyra intervjuer och en observation. Detta för att framföra praktiska 

kunskaper samt erfarenheter i fråga om pedagogiska strategier. I observationen låg fokus 

främst på utvecklings- och lärandemiljön. Vårt resultat visar på betydelsen av en 

genomtänkt fysisk och psykisk miljö i skolverksamheten. En god utvecklings- och 

lärandemiljö kan, enligt den empiriska studien, gynnas av struktur, rutin och 

individanpassning. Risken med detta är dock att formen för undervisningen blir 

överordnad innehållet. Det har framkommit att skolan i vissa fall kan handikappa elever i 

den bemärkelsen att de inte klarar av att möta deras behov. Den empiriska studien visar 

att det inte finns några givna pedagogiska strategier gällande AD/HD-diagnoser, det finns 

dock strategier att förhålla sig till.  

 

Nyckelord: AD/HD-diagnos, pedagogiska strategier, utvecklingsmiljöer, lärandemiljöer 



 

Dikt om AD/HD 

 
                                            ”Allt som var galet – det gjorde Melker, 

gick ut i snöstorm utan skor. 
I postens låda han en gång stjälper en flaska  

                                                  ketchup, och den var stor! 
 

Han drack röd saft, som ej var blandad 
och flera glas, men rör ingen min! 

Vår granne ringde –det var ju standard: 
”Hur har ni fostrat ert himla glin?” 

 
Han börja´ skolan – ty sån är lagen 
med hejdlöst pladder i sanslös skur.  

Hans fröken kämpa, men såg sig slagen,  
och blev så tjatig och arg och sur.  

 
”Sitt stilla Melker – slut upp att spralla”,  

sa lärarinnan – sån grinig tant. 
”Va tyst i klassen, det vet ju alla” 
men icke Melker – han är en klant! 

 
Och grabben läser ju som en kratta,  

kan inte stava en mening rätt. 
Vad gör man den som blott vill fatta, 

hur får man i honom något vett? 
 

Nå fröken tröttna`- sånt är ju mänskligt. 
”Nu slutar Melker – eller så jag!” 

Att flytta fröknar är rätt så känsligt,  
så Melker flytta visst nästa dag. 

 
Det var nog då som han tappa modet,  

stod inte ut mer, med alla krav.  
Det hände något – vem kunde tro det, 
Han blev en sjöman på världens hav.”                                 

 
(Bejerot, 1998, s. 73)
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1. Inledning 

I rollen som blivande pedagoger anser vi oss behöva en djupare kunskap och förståelse av 

det neuropsykiatriska funktionshindret AD/HD, samt dess följder i undervisningen. Detta 

för att vi ska kunna möta alla våra framtida elever och tillgodose deras olika behov. Vi 

upplever att det finns okunskap om det här ämnet i dagens samhälle och skola. I vår 

uppsats används ett humanistiskt perspektiv på det sättet att vi gör en empirisk studie där 

människans frihet, värde och okränkbarhet är i fokus. Vår målgrupp är främst 

lärarstuderande och verksamma pedagoger men även dem som är intresserade av ämnet. 

Att ha i åtanke vid läsning av detta arbete är att diagnoser är komplexa och unika.  

Därmed finns ingen mall som gäller och passar alla individer. 

 

AD/HD står enligt beteendevetaren och pedagogkonsulten Agneta Hellström (2002) för: 

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Enligt Christopher Gillberg (2005), professor i 

barn- och ungdomspsykiatri kan detta innefatta störningar i uppmärksamhet, aktivitet, 

och/eller impulsivitet. Han nämner tre olika typer av AD/HD:  

1. AD/HD dominerad av uppmärksamhetsbrist. 

2. AD/HD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll. 

3. AD/HD i en kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet.  

Snedstrecket i AD/HD markerar att en person har AD, HD eller en kombination av dessa. 

(Ibid.) AD/HD kan förekomma med tilläggsdiagnoser såsom exempelvis nedsatt motorisk 

förmåga (Duvner, 1998). 

 

I detta arbete kommer vi att fokusera på barn med AD/HD som de diagnostiseras i 

Sverige. Detta eftersom det inte finns någon enhetlig internationell diagnostisering. 

Denna studie inriktar sig på att en diagnos redan är ställd, detta för att vårt 

förhållningssätt är pedagogiskt. Vi kommer därmed inte att gå in grundligt på medicinska 

aspekter gällande AD/HD. För att kunna skapa pedagogiska strategier för elever med 

denna diagnos anser vi oss behöva kännedom om symtom som kan uppkomma i olika 

perioder av barnens liv. Därför kommer symtom att förekomma i arbetet. Fokus kommer 
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dock att ligga på lärandemiljön i klassrummet. Enligt 1994 års läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet (Lpo94) är en god miljö för utveckling och lärande följande: 

 
Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att 

vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. […] Strävan 

skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även 

skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 

växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter. (Utbildningsdepartementet, 2006, s.7) 

 

Detta är ett av våra uppdrag som pedagoger och därmed vår utgångspunkt i detta arbete. 

2. Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att beskriva, kritiskt granska samt dra slutsatser vilka pedagogiska strategier 

det finns att tillämpa för elever med AD/HD-diagnoser. Detta för att skapa en, enligt 

Lpo94, god miljö för utveckling och lärande i klassrummet.  

 
Frågställningar:  
 

▫ Vilka pedagogiska strategier kan skapa en god utvecklings- och lärandemiljö i 

klassrummet, där minst en elev med AD/HD-diagnos är inkluderad? 

- Finns det några pedagogiska strategier att tillämpa? 

 

▫ Hur går pedagoger praktiskt tillväga för att anpassa lärandemiljöer, där minst 

en elev med AD/HD–diagnos är inkluderad? 

3. Bakgrund  

I bakgrunden behandlas tidigare forskning, historik och olika begrepp inom området. 

Perspektiv belyses, både pedagogiskt och samhällskritiskt, om diagnosen AD/HD. 

Bakgrunden innehåller även beskrivning av symtom och diagnosens eventuella följder i 

skolåren. Kapitlet avslutas med pedagogiska strategier och miljöns betydelse för en god 

utvecklings- och lärandemiljö i klassrummet. Barn med uppmärksamhetsproblem, 
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överaktivitet och bristande impulskontroll beskrevs redan för 100 år sedan i den 

medicinska litteraturen. Fram till idag har beteckningar för detta skiftat eftersom det har 

funnits olika uppfattningar om vad som är de betecknande svårigheterna. (Riksförbundet 

attention, 2006) De barn som var hyperaktiva, hade inlärningssvårigheter samt problem 

med motoriken benämndes mellan åren 1930 och 1960 för MBD-barn vilket stod för 

Minimal Brain Damage (Hjörne, 2006). Namnet uppkom då forskare trodde att 

symtomen berodde på små hjärnskador hos barnen. Då inga hjärnskador kunde påvisas 

ändrades begreppet damage till dysfunction. Termen MBD ändrades i Sverige då en 

nordisk expertgrupp 1990 enades om att använda begreppet DAMP som står för Deficits 

in Attention, Motor control and perception (Gillberg, 2005). Enligt Eva Hjörne (2006), 

universitetslektor vid Göteborgs universitet, finns idag endast DAMP i den bemärkelsen 

att personer har fått den diagnosen tidigare. I USA ersattes begreppet MBD helt av ADD 

(Attention Deficit Disorder) för att i slutet av 1980-talet också innefatta hyperaktivitet, 

ADHD (Wallensteen, 2006). Sociologiprofessorn Thomas Brante (2006) påtalar att 

AD/HD under de senaste tio åren, fram till idag, har varit den mest ökande diagnosen 

inom neuropsykiatrin.  

 

Elever med neuropsykiatriska funktionshinder har under den svenska skolans historia haft 

skiftande pedagogiska särlösningar i form av olika grupperingar. På 1800-talet kallades 

dessa klasser för idiotklasser. 1930 ändrades namnet för dessa grupper till 

psykopatklasser eller svagklasser. Under 60- och 70-talet användes benämningar som 

skolmognadsklass, obs-klass och MBD-klass. Från år 2000 till 2002 var begreppen för 

dessa grupper DAMP-klass eller AD/HD-grupper.  (Hjörne, 2006) 

3.1 Samhällskritiskt och pedagogiskt perspektiv  

Eva Kärfve (2001), legitimerad sjuksköterska och docent i sociologi, är en av dem som 

kritiserar neuropsykiatriska forskare. Kärfve anser att begrepp som exempelvis DAMP 

och AD/HD endast rör sig om ”en nyfunnen utvecklingsstörning” (Ibid., s.13) där 

avvikelser visas inom det intellektuella området. Hon menar att neuropsykiatriker 

använder begreppen endast för att förklara varför vissa elever uppför sig säreget, dåligt 

eller fel i olika situationer.  
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Kärfve anser även att det är Christopher Gillberg och hans medarbetare vid Psykiatriska 

kliniken i Göteborg som har skapat ett eget hjärnskadade/hjärndysfunktionssyndrom, i 

form av diagnosen DAMP. Hon ställer sig även kritisk till att Gillberg, samt 

neuropsykiatrer såsom exempelvis hans medarbetare, inte kan påvisa att barnets beteende 

påverkas av biologiska faktorer eller orsaker uppkomna av miljön. Duvner (1998) menar 

att AD/HD kan ha en uttalad ärftlighet då nära släktingar i vissa fall har liknande 

svårigheter.  

 

När det gäller miljöns inverkan på elevers beteende anser Lars H Gustafsson (2002), 

barnläkare och docent i socialmedicin, att det borde ägnas mer tid åt att diagnostisera 

skolans lärandemiljöer. Detta för att skapa en fungerande skola för alla barn. Gustafsson 

föreslår att en sådan diagnos skulle kunna uppkallas Dysfunktionell Lärande-Miljö 

(DLM). När det gäller diagnostisering av barn betonar han att det finns både positiva och 

negativa aspekter.  Fördelarna är enligt Gustafsson att det ger legitimitet, förklarar, 

avlastar skuld (från till exempel föräldrar), stimulerar till utredning och mobiliserar 

resurser. Det som talar mot dessa fördelar är att en diagnos ger en handikappsidentitet, 

där det kan uppfattas som att alla med AD/HD är lika. Gustafsson anser att en diagnos 

låser tänkandet samt fokuserar på barnet istället för miljön. En diagnos innebär därmed 

att elever i skolan bedöms och klassificeras. (Ibid)  

 

Mats Börjesson (2003), docent i sociologi, och Eva Palmblad, filosofie doktor samt 

forskare (2003) anser att tillämpningsområdet för handikapptänkandet har ökat. Enligt 

Brante (2006) är det uppemot hälften av alla insatser för barn med mentala störningar 

som utförs för elever med AD/HD.  Kärfve (2001) och Hjörne (2004) anser att AD/HD-

diagnoser inte finns i den utsträckning som de redovisas. Börjesson och Palmblad (2003) 

påtalar att diagnosen i skolan blir en biljett till stödinsatser för att skapa lika 

förutsättningar för alla elever, något som universitetslektorn Eva Hjörne (2006) 

instämmer i. Enligt Lpo94 ska alla verksamma i skolan skapa förutsättningar för att möta 

varje elevs enskilda behov oavsett om en diagnos finns eller inte (Utbildnings- 

departementet, 2006). 



Bakgrund 
________________________________________________________________________ 

 6

Hjörne (2006) har, under sina studier kring AD/HD, uppmärksammat att dessa klasser 

skiljer sig från elevens ordinarie. Detta främst då eleverna i dessa verksamheter ofta har 

en inrutad vardag med tydliga strukturer och rutiner. Hon ser ett dilemma i att eleven då 

kan återvända till sin hemklass som en handikappad elev. Hjörne ser även ett dilemma i 

att det blir mer form än innehåll på det sättet att strukturer och rutiner blir överordnad 

flexibiliteten samt individualiseringen. Hon anser att heterogenitet bland elever kan 

hindra möjligheterna att finna pedagogiska strategier.  

3.2 AD/HD-diagnoser ur ett pedagogiskt perspektiv 

Enligt Lisbeth Iglum (1999), verksam specialpedagog i Norge, utgör en AD/HD- diagnos 

en stor utmaning för sin omgivning i skolan.  Det är, enligt Hellström (2004) viktigt att 

pedagoger och föräldrar får redskap samt kunskap att hantera svårigheterna. Det är 

angeläget att eleven får hjälp med att fungera i vardagslivet. Detta inom områden som 

exempelvis rör samspelsförmåga, problemlösning, impulsreglering och minnesförmåga. 

AD/HD är ett bestående funktionshinder men symtomen går däremot att begränsa. 

(Hellström, 2004) För att kunna planera undervisningen kan det vara viktigt att känna till 

de individuella symtomen för AD/HD, något som dock kan skilja sig. (Duvner, 1998). 

 

Beckman och Fernell (2004) anser att det finns vissa karaktäristiska drag hos personer 

med AD/HD som kan vara bra att känna till:  

▫ Bristande aktivitetskontroll. 

▫ Impulsivitet. 

▫ Uppmärksamhetsstörning. 

▫ Motoriska svårigheter.    

▫ Bristande perception. 

▫ Svårigheter med tidsuppfattning.  

▫ Brister i arbetsminnet. 

▫ Svårt för förändringar.  

▫ Idérikedom, påhittighet och orädsla. 

▫ Sociala svårigheter. (Ibid.) 
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Barn med AD/HD kan ha bristande aktivitetskontroll (Beckman & Fernell, 2004). De 

som är hyperaktiva kan ha kort uthållighet, svårigheter att sitta still samt lyssna. Barnet 

kan ha snabba humörsvängningar och små frustrationer som kan leda till stora utbrott. 

(Gillberg, 2004) De barn som är hyperaktiva är gärna i ständig rörelse (Iglum, 1999). De 

hypoaktiva barnen kan bli sittande i sin egen värld, vara okoncentrerade och dessutom 

svåra att aktivera (Beckman & Fernell, 2004). I motsats till de hypoaktiva kan däremot de 

hyperaktiva behöva koncentrera sig på att hålla sig i stillhet (Iglum, 1999). Det är mycket 

vanligt förekommande att det sker en växling mellan dessa tillstånd (Gillberg, 2005).  

 

Gillberg nämner även att frekvensen av hypoaktivitet är högre hos flickor än hos pojkar.  

Flickors symtom kan dock vara lika handikappande som pojkars. (Ibid.) Kadesjö (2006) 

påtalar att psykiska symtom för hypoaktiva kan vara nedstämdhet och dålig självkänsla. 

De fysiska tecknen som Kadesjö tar upp är magont och huvudvärk. Beckman och Fernell 

(2004) nämner att hyperaktiviteten hos flickor kan visa sig som rastlöshet. Enligt Kadesjö 

(2006) brukar pojkars beteende uppmärksammas mer än flickors. Gillberg (2005) påtalar 

att både flickor och pojkar med AD/HD kan visa intensivare svårigheter under skolans 

första år. Det är under denna period risken är som störst för att ett dåligt självförtroende 

bildas. 

 

Impulsiviteten hos barn med AD/HD kan leda till att de avbryter andra och har svårt att 

vänta på sin tur (Beckman & Fernell, 2004). Det är också vanligt att dessa barn handlar 

impulsivt utan eftertanke. Risken är stor att barn (främst pojkar) som är impulsstyrda och 

ständigt missförstådda, nedvärderade och retade får aggressiva utbrott och gör 

våldshandlingar mot andra personer. (Gillberg, 2005) Uppmärksamhetsstörningar kan 

te sig i att barnet har svårt att behålla koncentrationen på en uppgift, speciellt om saker 

sker i barnets omgivning. AD/HD– barn kan också glömma det väsentliga och istället 

fastna för en detalj. De kan då få svårt att sätta ihop detaljerna till en helhet. (Iglum, 

1999) Uppmärksamhetsstörningar hänger tätt samman med koncentrationssvårigheter 

(Beckman & Fernell, 2004). Hur länge barnet kan behålla uppmärksamheten är beroende 

av tid, rum och elevens dagsform. (Iglum, 1999) Uppmärksamhetstörningar kan också 

visa sig i problem med att sitta still, en låg uthållighetsnivå, svårigheter med att hålla sig 
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vaken och problem med att automatisera sina rörelser (Gillberg, 2005). En person med 

AD/HD kan också ha en överfokusering som gör det svårt för denne att sluta om 

uppgiften är intressant (Beckman & Fernell, 2004).  

 

De motoriska svårigheterna innebär problem med samordning och planering av 

rörelser, vilket kan gälla inom både grov- och finmotoriken (Beckman & Fernell, 2004). 

Enligt Kadesjö (2006) brukar barn med motoriska svårigheter framstå som osmidiga och 

de kan ha svårt att uppskatta sin egen styrka. Detta kan i sin tur leda till att barnet 

exempelvis tar i hand för hårt. 

 

Beckman och Fernell (2004) förklarar bristande perception som svårigheter med att 

tolka sinnesintryck från känsel, hörsel eller syn. Iglum (1999) påtalar att detta även kan 

göra det svårt för barnet att bilda sig en helhetsbild av olika situationer. De eleverna med 

sinnesstörningar kan ha svårt att exempelvis sortera ut pedagogens röst från 

bakgrundsljudet. Då det gäller sinnen som smak, lukt och känsel kan eleven, vid 

överkänslighet, bli irriterad och aggressiv. (Ibid.) 

 

Tidsuppfattning och svårigheter att överblicka uppgifter är också vanliga problem hos 

barn med AD/HD. Svårigheterna kan leda till att eleven hastar igenom uppgifterna för att 

hinna dessa, vilket kan leda till slarvigt utförda uppgifter. (Beckman & Fernell, 2004) 

Gillberg (2005) förklarar även svårigheterna med att de inte har någon självklart given 

känsla för tid. De kan inte intuitivt bedöma om en kort eller lång tid har gått och detta kan 

tillföra andra svårigheter som att dessa elever: 

▫ inte passar tider, 

▫ inte direkt sätter igång med sina uppgifter, 

▫ inte märker att tiden går, 

▫ blir oroliga över att inte veta hur lång tid som är kvar i olika situationer. 

(Ibid.) 

 

Planeringssvårigheter är mycket vanligt vid AD/HD och kan ses som en följd av 

bristande förmåga att överblicka och urskilja moment i ett händelseförlopp. Barn med 
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denna typ av problem tar gärna tag i nya uppgifter utan att ha tänkt ut en plan i förväg. På 

grund av detta kan de ha svårt med vissa skoluppgifter och hemläxor. Pedagoger har en 

viktig uppgift i att lära dessa barn planera sin tid och sitt arbete. (Gillberg, 2005) Brister i 

arbetsminnet kan också leda till att barnet har svårigheter att komma ihåg flera 

uppmaningar efter varandra (Beckman & Fernell, 2004). 

 

Då det gäller förändringar och krav kan barn med AD/HD reagera häftigt (Beckman & 

Fernell, 2004). Det oförberedda kan bli ångestladdade överraskningar då dessa barn gärna 

lever i nuet (Iglum, 1999). Enligt Kadesjö (datum saknas) finns det risk för att 

förändringar och krav leder till protester och trotsande.  

 

Idérikedom, påhittighet och orädsla kan skapa problem hos ett barn med AD/HD. Ett 

led i svårigheterna kan vara att den sociala delen blir lidande då dessa barn kan ha svårt 

att förstå de sociala koderna. Elever med AD/HD kan i olika situationer ha en låg 

toleranströskel, få flera känsloutbrott och vara aggressiva. Vägen från tanke till handling 

kan också vara kort. Vilka konsekvenser en handling ger är inte alltid lika självklar för 

dessa elever. För att vi ska bemöta eleven på ett riktigt sätt krävs att vi, som vuxna, 

reflekterar före vi handlar gentemot elever med AD/HD. (Iglum, 1999) 

3.3 AD/HD i skolåren 
Gillberg (2005) betonar att en del svårigheter hos barn med AD/HD blir mindre påtagliga 

med åren och andra blir synliga först senare. Det kan inte förväntas att symtombilden ska 

vara likadan genom hela livet. Symtom under förskoleåldern visar sig enligt Beckman 

och Fernell (2004) genom att hyperaktiviteten dominerar. Detta kan resultera i 

sömnsvårigheter, humörsvängningar och kort uthållighet. Gillberg (2005) nämner 

svårigheter med att lyssna och utveckla talförmågan samt att aktivitetsgraden växlar 

snabbt. Generellt sett är det inte lätt att skilja mellan de hyperaktiva och de hypoaktiva 

eleverna under förskolans första år. Det går i flera fall, fram till 4-5 års ålder, att se fler 

likheter snarare än skillnader mellan dessa grupper. Svårigheter med koncentrationen och 

växlingen mellan olika aktiviteter är från två års ålder påtagliga för bägge grupperna. Ett 

mer märkbart intryck gör dock de hyperaktiva genom att de kan uppfattas som 

ouppfostrade. De verkar ha svårt med att ta till sig tillsägelser, förmaningar och 



Bakgrund 
________________________________________________________________________ 

 10

uppmuntran. Det finns även vissa fall i den underaktiva gruppen som tyder på dessa 

svårigheter. Då ett barn inte vill vara med i olika uppgifter som är anpassade för dennes 

ålder, kan det bero på ett lågt självförtroende. De vill inte vara med på grund av rädslan 

att inte lyckas, det händer att dessa barn övar på uppgifterna när de tror att ingen ser. 

(Ibid.) 

 

Som ett ytterligare steg nämner Gillberg (2005) att svårigheterna kan bli mer påtagliga 

under skolåren. Det krävs då en hel del av barnen. De ska under längre perioder kunna 

sitta stilla på sin stol, kunna koncentrera sig på sina uppgifter samt ha förmågan att lära 

sig läsa och skriva. Eleverna ska även, enligt Gillberg, kunna hålla tillbaka sina impulser 

och vara tyst när pedagogen vill det. De ska även kunna lyssna samtidigt som de stänger 

ute information och stimuli som inte är vidkommande. Eleven förväntas kunna arbeta i 

grupp och vänta på sin tur. Förmågan till inlärning är också ett krav som blir ställt på 

eleven. Enligt Beckman och Fernell (2004) kan elever med AD/HD få svårigheter att 

bibehålla uppmärksamheten. De kan behöva hjälp med strukturering av läxor samt hjälp 

med att välja, prioritera och fatta beslut.  

 

I ungdomsåren kan, enligt Beckman och Fernell (2004), en inre rastlöshet uppstå då den 

utåtriktade hyperaktiviteten avtagit. Gillberg (2005) påtalar att en tydlig 

uppmärksamhetsbrist dock kan finnas kvar i kombination med avledbarhet. 

Koncentrationsförmågan är något som med åren förbättras hos de allra flesta.  

3.4 Pedagogiska strategier 

Andersson (2002) menar att det är en mångfald av strategier som skapar förutsättningar 

för lärande. Med pedagogiska strategier menas att koppla ihop gapet mellan teorier med 

skolans vardag (Axengrip, 2004). I läroplanen (Lpo94) betonas vikten av en likvärdig 

utbildning:  

 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. [---] Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
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anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. (Utbildningsdepartementet, 

2006, s. 4)  

 

Enligt Duvner (1998) gäller det att möta barnet utifrån deras förutsättningar och att anpassa 

de förväntningar som pedagogen har på eleven. FN:s barnkonvention lägger tyngdpunkten 

vid att alla barn genom utbildning ska kunna utvecklas till sin fulla potential. 
 

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla 

barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. 

(Skolverket, 1999, artikel 29:1, s.77)  

 

Iglum (1999) tar upp fyra pedagogiska grundprinciper som pedagogen bör tänka på i 

arbetet med elever med en AD/HD-diagnos: 

▫ Aktivitet: eleven bör veta vad som ska ske. 

▫ Tid: eleven bör veta när aktiviteten ska ske. 

▫ Plats: eleven bör veta var aktiviteten ska ske. 

▫ Personer: eleven bör veta vilka personer han eller hon ska arbeta med.  

 

Om pedagogen utgår från dessa punkter kan AD/HD-elevens symtom bli mindre 

framträdande då eleven får denna stadga och struktur. (Ibid.) Duvner (1998) anser också 

att pedagogen bör satsa på elevens förmågor och inte bara se bristerna som AD/HD 

problematiken kan medföra. Hellström (2004) finner att både psykosociala och 

pedagogiska insatser måste tillgås för att möta elever med AD/HD. De psykosociala 

insatserna ska stärka personen genom ökad kunskap om funktionshindret samt ge redskap 

att hantera svårigheterna. Insatserna ska göras i alla miljöer som personen vistas i. De 

pedagogiska insatserna som Hellström visar på består i att: 

▫ eleven ska få hjälp att strukturera och organisera, 

▫ pedagogen har realistiska förväntningar och krav på eleven, 

▫ skapa struktur, lugn och tydlighet med klara gränser, 

▫ inneha rutiner, 

▫ utforma överskådlighet, 

▫ pedagogen ger uppmuntran och beröm i direkt anslutning till agerandet, 
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▫ pedagogen väljer vilken konflikt som just i den uppkomna situationen behöver 

lösas, 

▫ pedagogen förutser situationer som kan bli problematiska. Detta för att eleven på 

detta sätt ska kunna förbereda sig.  

 

Även Axengrip (2004) ger förslag på hur uppgifter, lektionernas utformning och det 

pedagogiska arbetet kan anpassas genom:  

▫ rätt kravnivå på uppgifter och prov, 

▫ en uppgift per sida, 

▫ att täcka över sådant som inte är viktigt i exempelvis en matematikbok, 

▫ att organisera elevernas böcker inom olika ämnen med hjälp av färgat bokpapper, 

▫ att byta aktivitet med jämna mellanrum. Eleven kanske inte klarar av att 

koncentrera sig allt för långa pass, 

▫ att tillföra pauser för återhämtning och eventuellt mellanmål, 

▫ vara förutseende och försöka förhindra situationer som helst inte bör uppstå.  

 

Iglum (1999) ger också förslag på vad pedagogen bör tänka på i arbetet i en klass där en 

elev med AD/HD-diagnos finns. 

▫ Förbered eleven, i möjligaste mån, på kommande händelser som exempelvis att 

rasten börjar om två minuter. 

▫ Motivera eleven genom att visa vad den presterat, detta för att visa eleven sina 

framsteg. 

▫ Låt eleven gå ifrån lektionen om det känns nödvändigt för denne. 

▫ Håll på de avtal som du som pedagog och elev satt upp. 

▫ Ge elever med AD/HD en extra individuell genomgång medan de andra i klassen 

arbetar.  

 

Enligt Iglum (1999) är det också viktigt att hjälpa eleven att hålla ordning på sina saker, 

ha ett bra samarbete med hemmet för att eleven kan bli tryggare och slippa möta 
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situationer som upplevs obekanta eller osäkra. Då pedagog och föräldrar försöker ha mer 

enade regler behöver inte eleven fundera varför reglerna skiljer sig i olika situationer. 

(Ibid.) 

3.5 Miljöns betydelse i skolan 

Miljöns betydelse för barn med diagnosen AD/HD är något som Axengrip (2004) lägger 

tyngd vid. Axengrip anser att klassrummet kan underlätta eller försvåra inlärning och 

social förmåga. Det är inte alla som störs av de intryck som rummet ger om de kan 

sortera den informationen. Gardiner, utsmyckade väggar, färger kan dock påverka 

individer med diagnosen AD/HD. Väggar, golv och tak med milda färger är därför något 

som Axengrip rekommenderar. Att specifikt tänka på är att inte hänga allt för mycket 

saker på väggarna då detta ger onödiga intryck. Nedan följer andra rekommendationer att 

tänka på i klassrummet:  

▫ Bestämda platser i klassrummet för att skapa rutin och trygghet. 

▫ Stadiga och tunga stolar för att sitta stadigt och inte vicka på sin stol. 

▫ Tejpad ram runt bänken i en avvikande färg för att underlätta för eleven dels att 

behålla sitt arbetsmaterial på bänken samt att tydliggöra elevens arbetsyta. 

▫ God belysning över arbetsbänken för att underlätta uppmärksamheten. (Ibid.) 

 

Axengrip (2004) poängterar även fasta rutiner och ett helhetstänk för att se hela elevens 

vardag. Detta för att skapa en grundtrygghet hos dem. Axengrip anser att skolan är en 

konstruerad miljö som ställer krav på alla elever. (Ibid.) Dessa krav kan innebära att de 

ska förfoga över kompetensen att planera, vara uppmärksam, sitta still, kontrollera, 

koordinera och kunna följa de sociala regler som finns i skolmiljön. Skolan blir därför en 

stor utmaning för de elever som inte har denna förmåga. (Miranda, Jarque & Tarraga, 

2006) Det kan därför vara viktigt att pedagoger försöker förbättra skolåren för elever med 

AD/HD genom att vara medveten om klassrums- och undervisningsstruktur (U.S 

Department of Education, 2003).  

 

Sammanfattningsvis har elever med uppmärksamhetsproblem kategoriserats under olika 

begrepp redan för 100 år sedan. AD/HD är idag den mest ökande diagnosen inom 
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neuropsykiatrin. Det finns olika perspektiv då det gäller synen på diagnosen AD/HD, 

dess existens samt följder för eleven och dennes omgivning. Att anpassa skolans 

lärandemiljöer efter eleverna är ett förslag på en åtgärd för en fungerande skola för alla 

barn. En diagnos kan låsa tänkandet och fokusera på barnet istället för på miljön. 

Diagnosen kan i många fall bli en biljett för stödinsatser för att skapa lika förutsättningar 

för alla elever. Då det gäller specifika AD/HD-klasser kan problem uppstå då eleven ska 

återvända till sin ordinarie klass, detta då samstämmigheten kan saknas. Det finns vissa 

karaktäristiska drag hos personer med AD/HD som exempelvis bristande 

aktivitetskontroll, impulsivitet och uppmärksamhetsstörningar. Hur dessa symtom visar 

sig är individuella och kan även ändras över tid. I skolåldern kan svårigheterna bli mer 

påtagliga eftersom det krävs mer av eleven då denne måste sitta still, kunna hålla tillbaka 

sina impulser, vara tyst då pedagogen vill det samt kunna stänga ute ovidkommande 

stimuli. När det gäller pedagogiska strategier finns det olika principer som pedagogen bör 

tänka på i arbetet med AD/HD-elever, bland annat att informera eleven när, var, hur och 

med vem en aktivitet ska ske. Struktur, tydlighet och lugn med klara gränser är också 

något som kan underlätta elevens vardag i skolan. En miljö med lite yttre stimuli är att 

föredra då elever med AD/HD kan ha svårt att sortera intryck. 

4. Metod 

Den empiriska studien har genomförts med intervjuer och observation. Nedan redovisas 

på vilket sätt dessa tillvägagångssätt har utförts. Dessa undersökningsmetoder har valts 

för att få fram tillförlitlig information som understödjer ämnet och syftet.  

4.1 Intervju 

Intervjuerna har varit kvalitativa, vilket innebär en låg grad av standardisering samt 

semistrukturering (Patel & Davidson, 2003). Detta innebär att intervjuaren har använt ett 

färdigt ämne som behandlats med, i förhand, formulerade frågor (se bilaga I och II). Vi 

har även kompletterat med följdfrågor på plats. En specialpedagog och en klasspedagog i 

grundskolan har intervjuats om deras erfarenheter och kunskaper kring elever med en 

AD/HD-diagnos. För att få ett mer kritiskt perspektiv har vi intervjuat en 

universitetslektor som ställer sig frågande till den mängd av diagnostiseringar som ställs i 
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Sverige idag. Respondenterna har fått möjlighet att utveckla sina synpunkter och idéer i 

öppna svar, något som Denscombe (2000) också understryker vikten av. I samband med 

observationen har vi haft en intervju med en pedagog i verksamheten. Intervjun var helt 

ostandardiserad, det vill säga att intervjufrågorna formulerades på plats. Detta gjorde vi 

med utgångspunkten i vårt, i förhand, utformade observationsschema (se bilaga III). 

Syftet med intervjuerna var att samla information om olika sätt att undervisa och hur 

lärandemiljön kan se ut i en klass där en AD/HD-diagnos är fastställd. Intervjuerna har 

redovisats i löpande text i resultatdelen. Bearbetningen av denna information har 

genomförts på det sättet att vi exkluderat det som inte fallit inom ramarna för vårt syfte. 

Respondenterna har även fått möjlighet att bedöma denna bearbetnings korrekthet. Alla 

intervjupersoner godkände sammanställningen.  

4.2 Observation 

Innan observationen utgick vi från punkterna nedan som är formulerade av Patel och 

Davidson (2003): 
▫ Vad ska vi observera?  

▫ Hur ska vi registrera observationerna?  

▫ Hur ska vi som observatörer förhålla oss?  (Ibid., s.90) 

 

Vi har använt oss av systematisk, icke deltagande och tidsbegränsad observation med ett 

utforskande syfte. Detta för att se hur lärandemiljön i en resursskola kan vara utformad. 

Vi har observerat miljön när eleverna själva inte var närvarande. Detta är ett etiskt 

ställningstagande eftersom elever med denna typ av diagnos kan ha svårt för plötsliga 

förändringar och nya människor i deras vardagsrutiner. Ett annat etiskt övervägande har 

varit anonymitet hos respondenterna. Det vi observerat är inte några personer eller 

händelser utan den fysiska lärandemiljön. Observationen har bearbetats och strukturerats 

upp i ett rutsystem i resultatdelen. Detta för att tydliggöra förhållandet mellan det 

observerade och intervjun. Den bearbetade informationen skickades till och godkändes av 

respondenten.
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5. Resultat 

I resultatet kommer framställningar av intervjuerna samt observationen att framföras. 

Intervjuer har genomförts med en grundskolepedagog och en specialpedagog angående 

hur en god lärandemiljö kan se ut, samt vilka pedagogiska strategier som kan vara 

gynnsamma för elever med AD/HD. Vi har även intervjuat en universitetslektor kring 

hennes kritiska förhållningssätt och syn kring AD/HD-diagnoser. Respondenterna 

benämns i texten som A för grundskolepedagogen, B för specialpedagogen samt C för 

universitetslektorn. En observation och intervju har genomförts i en resursskola med en 

pedagog i verksamheten, han kommer vidare att benämnas som intervjuperson D. Här 

observerade vi verksamheten och intervjuade honom om hur han anser att lärandemiljön 

bör utformas för AD/HD-elever. För att sammanställa datainsamlingen bearbetats 

materialet i diskussionen.  

5.1 Intervju med en grundskolepedagog 

(Se intervjufrågor i bilaga I) 

 

En god lärandemiljö, är enligt intervjuperson A, en tillåtande atmosfär med tydliga 

strukturer. Detta betonar hon i synnerhet då det gäller barn med AD/HD. När hon har 

elever med denna diagnos i sin klass är hon än mer tydlig med strukturer och undviker 

överraskande moment. Detta gör hon för att elevens vardag kan bli helt omtumlande i 

flera dagar efter en sådan händelse. Hon nämner också fasta ramar med en individuell 

frihet inom dessa.  

 

När intervjuperson A talar om att skapa en god lärandemiljö i klassrummet nämner hon 

bland annat de spatiala, rumsliga, aspekterna såsom belysning, färgernas betydelse och 

möblering. Hon anser att det är viktigt att inte använda för stark belysning, utan istället ha 

punktbelysning ovanför arbetsborden. Även om vissa vill ha mer belysning anser hon att 

de allra flesta trivs bäst med svagare belysning. Grundskolepedagogen anser att AD/HD-

barn generellt tar in intrycken mindre sorterat än andra barn. När det gäller färger tar hon 

upp en enhetlig färgsättning som skapar harmoni och lugn för eleverna. När det gäller 
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möblering i klassrummet talar hon bland annat om att det ska finnas möjlighet för barn 

med dessa svårigheter att kunna gå undan, bakom en skärm, för att minska störningsrisk. 

En låg ljudnivå är också något som hon talar om för att skapa en god lärandemiljö. 

Intervjuperson A nämner också pedagogens och klassens ansvar för att forma arbetsro i 

klassrummet. Hon tycker också att det är viktigt, att i detta rum, skapa en bra individuell 

arbetsplats.  

 

Grundskolepedagogen nämner också struktur som en viktig del i att skapa lugn i 

klassrummet. Här nämner hon rutiner, bland annat nämner hon vikten av återkommande 

moment. Då intervjuperson A haft en elev med AD/HD i klassen har hon varit mycket 

noga med att strukturera dagen, schematiskt, med bilder och text, för att eleverna ska 

kunna se vad som kommer att hända under dagen.  

 

Hennes erfarenheter av barn med AD/HD-diagnoser är att det inte går att generalisera 

dem mer än andra. Det skiljer sig inte mycket från att ta hand om elever utan diagnos, 

eftersom alla är unika. Fördelen med att eleven har fått en diagnos är att dennes starka 

och svaga sidor dokumenterats. Har inte en diagnos ställts får pedagogen själv ta reda på 

detta. Barn kan påverka varandra, finns ett barn i klassen som är impulsstyrd och 

utåtagerande kan detta resultera i bråk. Detta gör att andra barn blir osäkra. Personlig 

assistent måste tas in i klassrummet om dessa problem blir för stora. 

Grundskolepedagogen anser inte att det är bra att kategorisera människor. Hon ser 

fördelar med att ha barn med funktionshinder i klassrummet. Detta eftersom att alla 

elever då kan få större acceptans för dem som är annorlunda. Hon tycker absolut att 

AD/HD-barn ska gå i en vanlig grundskoleklass om förutsättningarna finns. Hon 

poängterar dock att det är viktigt att barnet får träffa likasinnade, men att detta inte 

behöver göras i klassrummet.  

 

När det gäller pedagogiska strategier och material specifikt för AD/HD-barn ser hon inte 

någon generell lösning utan det beror på vilka problem som följer med barnet. Det gäller 

att anpassa efter individen.  
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De vägledande ord som intervjuperson A nämner är vikten av att förstå, att varje barn är 

sina föräldrars ögonsten som vi pedagoger fått låna för en stund. Hon påpekar även att 

barn kan bli påverkade av allt som görs och sägs. Det är viktigt att förstå att varje barn är 

helt unikt och att vi pedagoger har ett förvaltarskap under en period av deras liv. 

Grundskolepedagogen poängterar även vikten av att möta varje elev som den han/hon är. 

 

Sammanfattningsvis är en god lärandemiljö, enligt intervjuperson A, en tillåtande 

atmosfär med tydliga strukturer. Individuell frihet inom fasta ramar är något som hon 

också förespråkar. Klassrummets spatiala och rumsliga aspekter har stor betydelse för 

barnens lärandesituation. I en god lärandemiljö kan det handla om en enhetlig 

färgsättning, punkbelysning vid arbetsplatsen och möjlighet att jobba ostört bakom en 

skärm. Alla barn, AD/HD-diagnos eller inte, är unika och har olika behov.  

5.2 Intervju med en specialpedagog  

(Se intervjufrågor i bilaga I) 

 

Intervjuperson B anser att pedagogens komplicerade, men viktiga uppgift, är att möta alla 

elever. Specialpedagogen anser att alla elever måste få en god lärandemiljö att utvecklas i 

och att denna miljö ska tillgodose alla, även de med olika svårigheter. Hon nämner olika 

synsätt att se på miljön. Vissa elever trivs bättre i ett mer sterilt klassrum för att minska 

synintrycken, medan andra elever behöver en mer stimulerande miljö. Intervjuperson B 

tycker dock att det är viktigt att pedagogen utgår från elevens enskilda behov samt att 

eleven får tillfälle att gå undan, exempelvis få studera enskilt bakom en fysisk skärm. 

Skärmen kan eleven få dekorera själv med egna teckningar och/eller hjälpmedel för att 

skapa en egen arbetsplats.  

 

Hjälpmedel för att skapa struktur kan praktiseras genom att eleven får ett eget schema på 

sin bänk som innehåller bilder och ord om vad som ska hända under dagen. 

Överraskningsmoment kan göra eleven orolig och bör därför, i möjligaste mån, undvikas. 

Det är också viktigt att eleven får all information individuellt där en ögonkontakt skapas. 

Detta för att elever med AD/HD kan ha svårigheter med att lyssna, då klassrummet är 
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fyllt av elever och pedagogen talar till alla samtidigt. Det gäller att ligga steget framför i 

varje händelse med barnet, att förbereda, upprätta struktur och stötta eleven i sitt arbete.  

Specialpedagogen anser att om eleven känner och behöver gå ifrån klassrummet, ska 

hon/han också få möjlighet att göra detta.   

 

Klassrummet bör, enligt intervjuperson B, möbleras på det sättet att det finns en läsvrå 

där eleven exempelvis kan tillhandahålla hörlurar, läsa genom dator eller få en matta att 

sitta och läsa på. Hon påpekar att miljön har en mycket stor betydelse för att eleven ska 

känna lugn att arbeta, samt minska onödiga intryck som kan störa. Detta eftersom en elev 

med AD/HD kan ha större problem än andra att sortera sina intryck. Det är också bra om 

klassrummet har en skrivarstuga samt ett litet bibliotek i klassrummet för att eleven ska 

ha nära till aktiviteter som de känner för att göra i stunden. Klassrummet ska vara en 

arbetsplats för såväl pedagogen som eleverna, en arbetsplats som alla kan trivas i.  

 

Var i klassrummet som elever med AD/HD borde sitta kan, enligt specialpedagogen, vara 

olika beroende på elevens behov. Eleven kan med fördel sitta där denne har uppsikt över 

hela klassen eller långt fram, nära pedagogen. Den sistnämnda placeringen underlättar för 

pedagogen att kunna viska påminnelser till eleven utan att de andra i klassen ska höra 

detta.  

 

Elever med AD/HD kan vara känsliga för både exempelvis ljus och ljud, vilket är viktigt 

att komma ihåg i arbetet med dessa elever. Eleven kan också ha en kombination av olika 

svårigheter, vilket gör att allt arbete med dessa elever bör vara individuellt anpassade. 

Elevens komplikationer kan, enligt specialpedagogen, bero på att vi i skolverksamheten 

inte klarar av att möta elevens enskilda behov. 

 

Intervjuperson B anser att det är först om barnet själv far illa och känner sig utanför som 

han/hon kan behöva gå i en annan klass. Hon påpekar dock att en utredning är en 

färskvara och att det ska vara möjligt för eleven att återvända till sin gamla klass. Genom 

att tidigt ta kontakt med föräldrarna till elever med AD/HD kan ett förtroende skapas. Till 

följd kan åtgärder utvecklas som kan vara lämpliga för eleven.  
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Då det gäller själva undervisningen förespråkar intervjuperson B kommunikation genom 

dator, specialpedagog och elev. Detta gör att eleven kan arbeta med datorn istället för att 

mestadels prata med exempelvis specialpedagogen. Denna metod möjliggör att eleven 

själv kan göra olika sociala berättelser i form av figurer som indirekt är dem själva. I de 

sociala berättelserna kan eleven tillskriva figuren känslor och händelser som eleven 

kanske inte själv vill prata om. Detta ser specialpedagogen som en metod att nå eleven 

med. Intervjuperson B tror överlag starkt på användning av dator i undervisningen 

eftersom det medför goda möjligheter för individanpassning.  

 

Tänkvärda och vägledande ord som intervjuperson B nämner är att pedagogen kan söka 

kontakt med en specialpedagog vid osäkerhet om hur arbetet kan ske i klassrummet. 

Detta i synnerhet då det finns en elev med AD/HD i klassen. Genom kontinuerlig 

handledning mellan specialpedagogen och pedagogen kan de tillsammans diskutera 

miljön, arbetssätt och åtgärder för att skapa lugn samt struktur i klassrummet. 

  

Sammanfattningsvis anser specialpedagogen att miljön påverkar eleverna och den bör 

vara utformad efter den enskildes behov. Rutin och struktur i klassen skapar, enligt 

intervjuperson B, en lugnare miljö då elever med AD/HD kan känna oro vid exempelvis 

överraskningsmoment. Då elever med AD/HD kan ha olika behov samt eventuella 

tilläggsproblem anser intervjuperson B att varje pedagog ska se till den enskilde elevens 

behov och förutsättningar.  

5.3 Intervju med en universitetslektor vid Göteborgs universitet  

(Se intervjufrågor i bilaga II) 

 

Intervjuperson C anser att AD/HD-diagnoser ofta används för att legitimera extra till 

skolan. Detta eftersom det då är lättare att få någon form av extra stöd. Hon anser att 

skolan inte behöver brådska med att diagnostisera elever. Universitetslektorn tror att 

många elever med diagnoser egentligen inte uppfyller de kriterier som krävs. Detta 

grundar hon på att det annars måste ha skett en stor förändring i samhället där människor, 
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i högre grad än förut, har erhållit någon form av hjärndysfunktion eller hjärnskada. Detta 

är något hon inte ser några belägg för. Utifrån elevens och pedagogens perspektiv kan en 

diagnos användas för att legitimera ett beteende. Intervjuperson C anser vidare att 

pedagogen kan se alla elever och vad just de behöver utan att stirra sig blind på en 

diagnos. Särskilda lösningar för enskilda elever skulle behöva utformas.  

 

Hon anser vidare att skolan i många fall handikappar elever genom att, kanske alltför 

frekvent, förlita sig på en neuropsykiatrisk diagnos och träna eleven i ett 

handikappmedvetande. Intervjuperson C betonar den omgivande miljöns betydelse vid 

elevers beteende då exempelvis många klasser har stort elevantal med få pedagoger. För 

en gynnsam lärandemiljö rekommenderar hon bland annat mindre klasser med ett 

individanpassat tänkande.  

 

 Vägledande ord som universitetslektorn ger är att pedagogen: 

▫ bör dela med sig av sina erfarenheter och öppna upp klassrummen för varandra, 

▫ bör våga vara kreativ och inte vara rädd för att experimentera, 

▫ inte bör lägga problemet hos barnet, det finns olika sätt att lära sig på, 

▫ bör se barnet som det är, utan diagnos, 

▫ bör respektera och involvera eleven i de problem som finns och ta hjälp av andra 

pedagoger om det är svårt, 

▫ bör analysera den omgivande miljön till exempel klassrummet, läromedel och 

pedagogiska upplägg, 

▫ bör bygga vidare på elevernas intressen för att motivera dem. 

 

Sammanfattningsvis anser universitetslektorn att diagnoser i många fall kan ställas på 

felaktiga grunder. För att få extra resurser till skolan krävs det enligt intervjuperson C 

krävs en diagnos och det kan därför vara en av orsakerna till diagnostisering. 

Universitetslektorn anser även att det är viktigt att se individen och bygga på dennes 

styrkor. Intervjuperson C förespråkar kreativitet och flexibilitet i undervisningen, samt 

klassrum som är öppna för kollegor. Det är viktigt att se hela barnets situation. 



Resultat 
________________________________________________________________________ 

 22

5.4 Observation samt intervju med en pedagog på resursskola 

(Se utgångspunkter för observation i bilaga III) 

 

Observationen har genomförts på en resursskola för att se hur verksamheten utformat sin 

lärandemiljö. I denna verksamhet arbetar pedagogerna med elever, från år 1-9, som har 

en social problematik, däribland AD/HD. Syftet med vår intervju var att jämföra det vi 

observerat med den grundtanke som låg bakom miljöns utformning. Observationen och 

intervjun var organiserad med grund i litteraturen som vi i detta arbete bearbetat.  
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Område Observation Intervju med pedagog 
Arbetsplatser Eleverna hade enskilda och/eller delade 

arbetsrum. Arbetsborden var inte 
utformade på något speciellt sätt.  
 
 
 
 
 
 
Verksamheten hade ett sparsamt 
möblerat inskolningsrum. 
 
 
Det fanns två stycken samlingsrum. I 
samlingsrum 1 var det varma färger på 
möblerna, många levande blommor och 
neutral färg på väggarna. I samlingsrum 2 
var det kala ljusa väggar, öppna ytor och 
flera sackosäckar på golvet. I bägge 
rummen fanns det TV-apparater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det fanns ett biljardrum, ett pingisrum, 
ett kombinerat slöjd och bildrum samt ett 
litet rum med en boxningssäck hängande 
i taket.  
 

I elevernas arbetsrum kunde det 
finnas fler än ett arbetsbord som 
enligt pedagogen var till för att 
eleverna skulle kunna dela upp 
olika material på. Arbetsrummen 
var även individuellt anpassade 
med möjlighet till avskärmning 
om eleven behöver det. 
 
I inskolningsrummet fick nya 
elever systematiskt bekanta sig 
med skolan.  
 
Syftet med inredningen i 
samlingsrum 1 var enligt 
intervjuperson D att miljön inte 
skulle avvika allt för mycket från 
deras hemmiljö. Det främsta 
målet med detta var att skapa ett 
lugn och en trygghet hos 
eleverna. Samlingsrum 2 
användes för elever som inte 
hade fått en bra start på dagen. 
Här kunde de sitta enskilt med en 
pedagog och samla sig inför 
skoldagen. Ett annat syfte med 
rummet var att eleverna här 
kunde släppa ut sina känslor utan 
att någon annan än en pedagog 
var närvarande. Detta rum 
användes även under dagen om 
elever behövde tid att tänka över 
något som hänt under dagen.  
 
Biljardrummet och pingisrummet 
hade som syfte att öva ömsesidig 
respekt, turordning samt sociala 
regler.  

Färgsättning Färgsättningen var till stor del ljus och  
enhetligt, medan en del rum var målade  
i mörka kontrastrika färger.  

Enligt intervjuperson D hade 
valet av färgsättning ingen 
teoretisk grundtanke. 
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Område Observation Intervju med pedagog 
Väggar Väggarna i de allmänna utrymmena 

hade dekorerats med olika alster. 
 
 
Väggarna i arbetsrummen såg olika ut 
men var överlag ljusa och sparsamt 
dekorerade något som var extra tydligt i 
inskolningsrummet. 
 

Väggarna var till stor del inte 
utformade efter någon speciell 
tanke. 
 
För att stärka elevernas 
självförtroende hängdes deras 
arbeten upp. 
 
Enligt pedagogen såg 
arbetsrummen olika ut eftersom 
de var individanpassade.   

Belysning I lokalerna fanns både punktbelysning 
och lysrör. 

Tanken bakom belysningen hade 
ingen teoretisk grund.  Det fanns 
dock enligt intervjuperson D 
möjligheter för eleverna att välja 
mellan punktbelysning och/eller 
takbelysning.  

Arbetsscheman I varje arbetsrum fanns ett individuellt 
schema. Det innefattade tiden och målet 
för aktivitet samt en ruta där en 
pedagog signerade då eleven fullföljt 
planeringen.  

Vissa elever hade fått ett 
veckoschema där de själva 
strukturerade upp arbetet, medan 
andra elever hade färdiga 
dagsscheman. De olika 
lektionerna varade högst en 
timme och var om möjligt 
uppdelade i två aktiviteter. 

Arbetsmaterial Något specifikt arbetsmaterial fanns 
inte. 

Något specifikt arbetsmaterial 
fanns inte. 

Rutiner 
 

Varje dag i veckan såg till största del 
lika ut i elevernas scheman. Böcker 
med regler var uppsatta på väggarna. 

Rutinerna byggde på struktur, 
trygghet och bestämda ramar.  
 
Enligt intervjuperson D jobbade 
de konsekvent med sociala regler 
och vardagssituationer, till 
exempel hur eleven skulle 
uppföra sig på en buss. 
  
Pedagogerna fanns alltid 
tillgängliga under rasterna och 
då anordnades aktiviteter. Detta 
för att undvika onödiga 
konflikter och en ostrukturerad 
tillvaro.  
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Vid observationen lämnade intervjuperson D vägledande ord till andra pedagoger. 

▫ Icke traditionell undervisning missgynnar elever med särskilda behov.  

▫ Skapa en strukturerad miljö.  

▫ Rutiner skapar trygghet.  

▫ Berätta alla steg i uppgifter. Var övertydlig för att undvika missförstånd.  

▫ Belöningssystem kan användas för att motivera eleverna.  

▫ Behandla eleverna med respekt, det hjälper inte att skrika åt dem. 

▫ Särbehandla inte eleverna.  

▫ Var konsekvent med regler. 

▫ Förebered eleverna för kommande moment. 

▫ Miljön måste tillåta koncentration.  

▫ Lägg undervisningen på den nivån att alla hänger med. 

▫ Ha rörelse mer frekvent för att hyperaktiva ska få utlopp för sin energi, för att 

stärka självförtroendet samt den fysiska formen.  

▫ Använd sunt förnuft. 

 

Sammanfattningsvis visar observationen en miljö med struktur och rutinmässiga moment. 

Verksamheten visar även på en starkt individualiserad miljö med tydliga regler. 

Resursskolan har en fysiskmiljö som i möjligaste mån undviker yttre stimuli.  

6. Diskussion  
 
I detta kapitel kommer vi att bearbeta datainsamlingarnas koppling till bakgrunden. Vi 

kommer även att förhålla oss till reliabiliteten samt validiteten i den empiriska delen.  

Vårt syfte var att undersöka om det fanns några pedagogiska strategier att tillämpa vid en 

AD/HD- diagnos. Eva Hjörne (2004) ställer sig kritisk till att generalisera fram givna 

pedagogiska strategier, något vi i vår empiriska studie kan styrka. Vi fann dock 

tillvägagångssätt att förhålla sig till som exempelvis att inneha rutin och struktur i 

undervisningen. Då det gäller pedagogiska strategier förespråkade intervjupersonerna ett 

individanpassat perspektiv. Agneta Hellström (2004), Lisbeth Iglum (1999) samt 

Christina och Jens Axengrip (2004), ger förslag på pedagogiska insatser för elever med 
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det neuropsykiatriska funktionshindret AD/HD. Vi kan utifrån litteraturen se att en del 

författare ger olika förslag på pedagogiska insatser, medan andra inte uttrycker detta lika 

givet. Hjörne (2004) och Lars Gustafsson (2002) anser att det är viktigt att se hela miljön 

kring eleven. De påtalar även att problemet i synnerhet inte ska antas finnas hos eleven. 

Istället för att problematisera individer med AD/HD bör istället lärandemiljön 

ifrågasättas. 

6.1 Individanpassning 

Utifrån intervjuer och observation samt litteratur har vi kunnat dra slutsatsen att 

individanpassningen är av mycket hög betydelse för en god utvecklings- och 

lärandemiljö. Alla människor är unika och har olika behov samt varierande 

förutsättningar. Intervjuperson B (specialpedagogen) styrker detta genom att hon anser att 

undervisningen måste anpassas efter individen, i synnerhet då eleven kan ha en 

kombination av olika svårigheter. Även Duvner (1998) betonar denna relevans. Då det 

gäller arbetet i skolan har vi bland annat kommit fram till att individen bör stöttas i sitt 

arbete, detta oberoende av diagnos. Vi ser dock utifrån litteratur att detta kan vara av 

större vikt för dem som har AD/HD. Intervjuperson B betonar att dessa elever bör få 

individuella instruktioner inför uppgifter. Detta är något som även Iglum (1999) styrker. 

När det gäller generaliseringar av AD/HD-elever ser vi i våra datainsamlingsmetoder 

tydliga tecken på detta, men ändå en medvetenhet om varje individs unika behov. Bland 

annat påtalar intervjuperson A (grundskolepedagogen) och C (universitetslektorn) att det 

inte går att generalisera elever med AD/HD mer än andra. Hjörne (2006) och Duvner 

(1998) anser att pedagogen bör utgå från elevens starka sidor. Intervjuperson C påtalar 

vidare vikten av att se individen och inte diagnosen. Hjörne (2004) påtalar att elever 

många gånger får en diagnos för att skolan ska berättigas extra resurser. Om detta är fallet 

ser vi en problematik, då Lpo94 förbinder skolan att ge resurser vid behov oavsett 

diagnos. 

6.2 Lärandemiljön 

Då det gäller lärandemiljön ser vi en betoning av en medveten genomtänkt fysisk miljö. 

Intervjuperson A poängterar att en god lärandemiljö hör ihop med den spatiala aspekten 
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som exempelvis belysning, färgernas betydelse och möblering. Axengrip (2004) 

instämmer i detta. Intervjuperson A anser vidare att möjlighet ska finnas att gå undan 

under ett pågående lektionspass, något som även intervjuperson B och Iglum (1999) 

håller med om. Under observationen fann vi att eleverna i resursskolan fick möjlighet att 

använda skärmar då de behövde arbetsro. Både intervjuperson A och B förespråkar en 

genomtänkt arbetsplats för alla individer.  

 

Duvner (1998) anser att miljön kan inverka på barnets funktionshinder. Intervjuperson B 

förespråkar ett sterilt klassrum med lite yttre stimulans, eftersom elever med en AD/HD-

diagnos kan ta in intryck mindre sorterat än andra. Detta fann vi även under 

observationen av deras inskolningsrum. De andra arbetsrummen på resursskolan var 

individuellt anpassade och inte alls lika sterila. Både intervjuperson A och B ser vikten av 

en lämplig ljudnivå, varierande belysning och enhetligt färgsättning i klassrummet. I 

resursskolan fanns varierad belysning i form av att eleverna kunde välja mellan att ha 

lysrör eller punktbelysning. I observationen fann vi även en ljus, neutral och enhetlig 

färgsättning i de flesta rummen. Lärandemiljön i resursskolan var enligt intervjuperson D 

på verksamheten utformad med mer sunt förnuft än teoretisk förankring.  

 

Vi har i vår datainsamling funnit viss kritik mot skolans bristande bemötande av elever 

med diagnosen AD/HD. Skolan kan många gånger fokusera problemet på barnet istället 

för på den psykiska och fysiska miljön. Detta kan medföra ett handikappande av eleven 

eftersom det inte sker relevanta anpassningar i miljön. Detta är något som Hjörne (2006) 

har sett i sina undersökningar, som hon gjort kring AD/HD-diagnoser i 

skolverksamheten. Detta på grund av att skolan inte ser sin egen del i problemet. 

Intervjuperson B påtalar att elevens komplikationer kan bero på att de i skolan inte klarar 

av att möta elevens enskilda behov. Enligt Gustafsson (2002) bör kvalitén på 

lärandemiljön mätas istället för kvalitén hos barnet.  Slutsatsen vi har dragit av detta är att 

skolan kan bli bättre på att se sin egen roll i problematiken.  
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6.3 Pedagogiska strategier 

Vid observationen tog pedagogen upp strategier som exempelvis individanpassning, 

arbetsscheman, rutiner samt struktur att tillämpa i undervisningen. Struktur och rutin är 

något som återkommer i litteratur och vår empiriska studie. Axengrip (2004) är en av 

dem som påtalar vikten av rutiner för att skapa en trygg grund i skolverksamheten. 

Intervjuperson A förespråkar en tillåtande atmosfär med tydliga strukturer för att skapa ett 

lugn i klassrummet. Rutin och återkommande moment är något som intervjuperson A och 

Axengrip (2004) också rekommenderar i arbetet med elever som har AD/HD. Både 

intervjuperson A och B anser att överraskande moment bör undvikas, de förespråkar 

också ett arbetsschema med bilder och text. Även Iglum (1999) betonar vikten av att 

ligga steget före eleven för att undvika kaos. Vi har kommit fram till att rutin och struktur 

kan vara viktigt för AD/HD-elever samt att de kan bli tryggare vid återkommande 

moment. Risken med alltför strukturerat arbetssätt kan vara att det blir mer form än 

innehåll, något som Hjörne (2006) belyser.  

 

Generaliseringen av elever med diagnosen AD/HD är något som kan skapa problem för 

individen, då det många gånger kan bli att pedagogen ser diagnosen och inte barnet. Det 

finns exempel på strategier att använda sig av i arbetet med AD/HD-elever, men de kan 

inte följas som någon regel för hur dessa elever ska bemötas.  

 

Sammanfattningsvis har vi dragit slutsatsen att en god lärandemiljö och 

individanpassning är mycket centrala begrepp då det gäller pedagogiska strategier. 

Struktur och rutin återkommer i datainsamlingen som en viktig aspekt för att skapa lugn 

och ro för elever med AD/HD. Risken med detta är att formen för undervisningen blir 

överordnad innehållet. Miljöns fysiska och psykiska utformning är även något som kan 

vara av betydelse när det gäller skapandet av en gynnsam lärandemiljö. Det har även 

framkommit att skolan i vissa fall kan handikappa eleverna i den bemärkelsen att de inte 

klarar av att möta elevernas behov. Resursskolans syfte är, enligt Hjörne (2004) och 

intervjuperson D, att återföra AD/HD-elever till den vanliga skolan. Anmärkningsvärt är 

det, enligt oss, att de i dessa skolor skapar en miljö olik den som eleverna i framtiden ska 

verka i. Det är ofta en miljö med mycket struktur, rutin och utan överraskningsmoment, 
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något som inte riktigt alltid är verklighet i elevens ordinarie skola. Detta är som vi ser det 

i många fall upplagt för problem för individen med AD/HD, då samstämmigheten mellan 

skolorna kan saknas.  

6.4 Validitet och reliabilitet 

Det förväntade resultatet och vår målsättning var att finna pedagogiska strategier att 

använda sig av i undervisningen. Genom att använda olika datainsamlingsmetoder som 

observation, intervjuer och litteratur i bakgrundsstudien har vi erhållit en större 

reliabilitet. Vi undviker därmed i möjligaste mån att det är slumpen som avgör vårt 

resultat. Andra saker som kan ha påverkat vårt resultat från intervjuerna är platsen för 

intervjuerna. Intervjun med grundskolepedagog (A) utfördes i ett personalrum på skolan. 

Det skapades i detta allmänna rum ett stressmoment då annan personal kunde komma in 

något som blev mer påtagligt då det inte fanns någon dörr att stänga. Fördelen var dock 

att detta var en miljö som intervjupersonen kände sig hemma i. Trygghet hos 

intervjupersonen gör dock att reliabiliteten ökar eftersom personen kan slappna av och ta 

tid på sig att besvara frågorna. Intervjun med specialpedagogen (B) ägde rum i hennes 

arbetsrum. Detta möjliggjorde ett avslappnat och tryggt samtal som stärkte 

tillförlitligheten, då det inte fanns några yttre störande moment. Reliabiliteten styrktes 

även genom att alla respondenter fick möjlighet att läsa igenom och godkänna vår 

bearbetning av intervjuerna samt observationen. Intervjufrågorna har haft en tydlig 

relevans till vårt syfte, vilket har ökat validiteten i vår empiriska studie. Eftersom vi har 

ställt olika intervjufrågor till respondenterna med hänsyn till deras erfarenhet stärks 

validiteten. Vi har utifrån litteraturen utformat intervjufrågor utifrån yrkeskategorier. 

Grundskolepedagogen och specialpedagogen fick samma intervjufrågor medan 

universitetslektorn intervjuades utifrån hennes kritiska förhållningssätt. Innan 

observationen utformades ett observationsschema, detta i relation till vårt syfte att iaktta 

lärandemiljön. Intervjun efter observationen bekräftade det vi sett men kom också med ny 

information som ledde till en ökad innehållsvaliditet. Urvalet vid observation valdes efter 

tillgång och verksamhet. Då vi bara observerade en resursskola kan reliabiliteten ha 

sänkts.  Det som dock kan ha gjort observationen mer tillförlitlig är intervjun efter 

observationen som godkändes av respondenten. Något som kan ha sänkt reliabiliteten var 
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att vi under observationen hade en viss tidspress då vår respondent hade ett annat möte 

bokat direkt efter vår. När han visade oss runt i resursskolans lokaler samt under intervjun 

som följde, upplevde vi honom som stressad och därmed blev vissa frågor inte ställda.  Vi 

ställde bland annat inte följdfrågor till respondentens tips i arbetet med AD/HD-elever. 

Detta kan ha sänkt reliabiliteten då hans svar inte är specifika utan öppna för tolkning, då 

tänker vi bland annat på vad respondenten egentligen menade med traditionell 

undervisning samt på vilket sätt han menade att rutiner skapar trygghet. 

 

Respondenterna kommer från olika delar av Sverige vilket kan ha lett till en bredare bild 

och olika synsätt inom AD/HD-området. Valet av respondenter och dess antal kan ha 

påverkat resultatet, vi ser trots detta många likheter mellan deras yttranden. Litteraturen 

vi använt har belyst olika perspektiv och vi har i möjligaste mån använt aktuell litteratur. 

För att få ett internationellt perspektiv har vi sökt och använt relevanta artiklar inom 

området. Validiteten hade kunnat stärkas genom fler respondenter för intervjuer och fler 

observationsmiljöer. Tidsaspekt och tillgång till verksamheter har dock begränsat oss.  

Vid all datainsamling har vi alltid varit fler än en, samt intagit ett objektivt 

förhållningssätt, vilket kan ha ökat reliabiliteten då vi alla dokumenterat. Vi har på detta 

sätt kunnat komplettera varandras skriftliga information. Vid observationen var det en 

styrka att vara tre observatörer, vilket möjliggjorde en bredare dokumentering av 

resultatet. Sammanfattningsvis anser vi att validiteten är god då vi kan svara på vårt syfte.  

7. Konklusion 

Vår slutsats och kunskapsbidrag till samhället är att det inte finns några generella 

pedagogiska strategier för elever med AD/HD-diagnoser. Det finns dock 

tillvägagångssätt och miljöer som kan underlätta för elever med detta funktionshinder, 

dessa kan enligt vår mening inte ses som en generell sanning eftersom att alla människor 

är unika. Pedagogen måste utgå från individen på samma sätt som vi anser att all 

skolverksamhet ska bedrivas.  
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8. Förslag på vidare forskning 

Nya funderingar har under arbetets gång uppstått och vi anser att det finns behov av 

forskning inom detta komplexa område. Förslagsvis kan det forskas i om det är skolan 

som handikappar eleverna samt diagnosens vara eller icke vara. Att forska kring den 

medicinska behandlingen av AD/HD är ett annat alternativ. Ett annat område som kan 

vara intressant att belysa är elevens syn på lärandemiljön. Ett sista förslag på forskning 

som vi har är att undersöka hur anhöriga, i synnerhet syskon, till någon med AD/HD 

upplever funktionshindret och dess konsekvenser. 
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Bilaga I 

Intervjufrågor med specialpedagog och grundskolepedagog 
 

▫ Vad är en god lärandemiljö enligt dig?  

▫ Vad ser du som specialpedagog/grundskolepedagog för möjligheter att skapa en 

god lärandemiljö i klassrummet?  

▫ Hur betydande är miljön i klassrummet enligt dig i arbete med elever som har 

diagnosen AD/HD? 

▫ Vad tycker du att pedagogen ska tänka på gällande miljön?  

-  Varför? 

▫ Vad säger dina erfarenheter av AD/HD? 

▫ Ska elever med AD/HD gå tillsammans med elever utan diagnos?  

-  Finns det några fördelar/nackdelar? Var går gränsen? 

▫ Vilka förslag har du på pedagogiska strategier och/eller material? 

▫ Hur tycker du att samarbetet mellan specialpedagoger och grundskolepedagoger 

skall vara? 

▫ Vilka vägledande ord kan du ge på vägen i arbetet med elever som har AD/HD?  

▫ Något övrigt du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga II 

Intervju med universitetslektor för lärande och undervisning vid 

Göteborgs universitet 
 

▫ Vilka konsekvenser i skolverksamheten kan en AD/HD-diagnos medföra? 

▫ Var ligger den största utmaningen i arbetet med elever med AD/HD? 

▫ Anser du att skolan handikappar eleverna? 

- Varför? 

▫ Anser du att skolan handikappar eleverna? 

- På vilket sätt? 

▫ Vilka vägledande ord kan du ge till blivande pedagoger I arbetet med elever med 

en AD/HD-diagnos? 



 

 

Bilaga III 

Observation 

 
Lärandemiljön 

 

▫ Arbetsplatser (bänkar, bord, avskärmning, tejpad kant på bänken) 
▫ Färgsättning (enhetligt?) 
▫ Hur ser väggarna ut? (”rena” eller röriga?) 
▫ Belysning (punktbelysnig eller lysrör?) 
▫ Arbetsscheman (bild och text, hur långa pass?) 
▫ Arbetsmaterial 

▫ Rutiner 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


