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Syftet med studien var att genom intervjuer med specialpedagoger, belysa och analysera 
svårigheter och möjligheter som specialpedagoger på grundskolor återger när de berättar 
om sitt arbete med elever med diagnosen ADHD. Syftet var även att belysa och analysera 
hur specialpedagoger beskriver skolans samspel med vårdnadshavare. Studien utgår från 
en hermeneutisk forskningstradition och materialet grundas på semistruktuerade intervjuer. 
Dessa gjordes med fyra specialpedagoger som arbetar på fyra olika kommunala 
grundskolor i årskurs ett till nio i två olika kommuner.  

I resultatet framgår det att samverkan mellan skola och vårdnadshavre är grundläggande 
för elever med diagnosen ADHD. Samspelet mellan skola och vårdnadshavare utökar 
struktur för barnet, vilket underlättar vardagen för elever. En slutsats som framkommer av 
studien är diagnosens betydelse i skola, för eleven och för vårdnadshavare.  
Specialpedagogerna anser att diagnosen inte är betydande gällande insatserna i skolan, 
men underlättar arbetet med eleven och ger förståelse genom att en diagnos sätts. 
Diagnosens betydelse är individuell och varierande för elever och vårdnadshavare och kan 
vara bland det viktigaste till det oviktigaste.  Diagnosens betydelse för skolan beskrivs 
bland annat som ett hjälpmedel i arbetet med elever med diagnosen ADHD. 

Tolkning av resultatet har utgått från Bronfrenbrenners ekologiska modell. Utifrån 
tolkning av resultat visar det att påverkan och samspel föreligger i skolans arbete med 
elever med ADHD. Det är viktigt att ta hänsyn till alla nivåer i Bronfenbrenners 
ekologiska modell för att kunna beskriva problemet. Dessa olika nivåer, mikro, meso, 
makro och exo, samverkar med varandra, vilket framkommer i resultatet i denna studie. 
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1. INTRODUKTION 
På grund av många debatter och mycket uppmärksamhet i media, samt via kontakt med 
skolvärden ökade vårt intresse för elever med ADHD. Vi såg via vår yrkesroll som vikarie på 
grundskolor både möjligheter, men även problematik i skolans värld gällande arbetet med 
elever med diagnosen ADHD. Studiens syfte utgår från att belysa och analysera svårigheter 
och möjligheter som specialpedagoger på grundskolor återger när de berättar om sitt arbete 
med elever med diagnosen ADHD. Syftet är även att belysa och analysera hur 
specialpedagoger beskriver skolans samspel med vårdnadshavare.  
 
Uppmärksamhetsstörning med eller utan Hyperaktivitet är den svenska översättningen på 
diagnosen ADHD (Kendall, 2012). Skolan har som skyldighet att ge särskilt stöd efter elevens 
behov, men trots detta krävs det ofta en diagnos för att få rätt resurser. Diagnoser används som 
medel för att få rättighet till resurser. Antalet elever med diagnosen ADHD i skolan har ökat de 
senaste två-tre decennierna och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har fått stor 
uppmärksamhet. Cirka fem procent av alla skolbarn har diagnosen ADHD (Skolverket, 2015). 
Orsaken till att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har uppmärksammas de senaste 
decennierna hänger ihop med utvecklingen av den moderna skolan. För att kunna genomföra 
skoluppgifter krävs koncentration och kontroll - något elever med ADHD har svårigheter med 
(Ljungberg, 2008). Ljungberg (2008) resonerar kring ökade uppmärksamheten kring 
diagnosen ADHD och menar att en anledning är att skolan har utvecklas till en modernare 
skola, vilket också medför större krav på eleverna.  
 
Många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Detta medför konsekvenser både för 
individen och för samhället, bland annat genom risker att hamna i drogmissbruk, socialt 
utanförskap och svårigheter att få arbetsanställning. Problem med hyperaktivitet och 
ouppmärksamhet har tendens att påverka skolgången. Det mest uppenbara är att barn med 
ADHD kan ha svårt att lyckas i skolan, bli rastlösa i klassrummet, ha begränsad förmåga att 
koncentrera sig vilket kan bidra till avbruten skolgång. ADHD kan förknippas med minskade 
utbildningsambitioner vilket kan leda till negativa konsekvenser för socioekonomiska faktorer 
i vuxen ålder (Ebeling, Hughes, Hurtig, Moilanen, Savolainen och Taniga, 2010; Schilling, 
Walsh, och Yun, 2011). Smith och Synder (2015) menar att lägre skolengagemang förknippas 
med högre risk för kriminalitet bland ungdomar. Uppföljningsstudier av barn med ADHD som 
gjorts har visat att fler än förväntat har missbruksproblematik i unga vuxenår (Socialstyrelsen, 
2002).  
 
Skolverket (2016a) gjorde en rapport där en diskussion fördes med de intervjuade om 
bristande kunskaper om hur man bäst anpassar utbildningen för elever med problematik. 
Rapporten visade att hälften av specialpedagogerna och speciallärarna ansåg att skolenheten är 
sämre anpassad för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD. Utifrån 
ovanstående studie från Skolverket (2016a) kan problemet med skolans arbete med elever med 
ADHD för många ses som ett litet problem i förhållande till de 95 procent resterande skolbarn 
som inte har diagnosen ADHD. Problemet är mycket viktigt att belysa då elever med ADHD 
riskerar att inte nå de kunskapsmål som finns, om pedagoger inte har kunskaper om hur man 
på bästa sätt anpassar utbildningen för dessa. Då diagnosen ADHD har ökat i skolan enligt 
många studier bland annat Skolverket (2015) krävs det därav även mer kunskaper om 
diagnosen, metoder och läromedel för att tillgodose elevernas behov av stöd. Detta ser vi som 
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ett problem i skolvärlden då bland annat ovanstående studie visar att femtio procent av de som 
deltog ansåg att skolenheten är sämre anpassad för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
som exempelvis ADHD. 

1.1 Pedagogiskt perspektiv  
Pedagogik som vetenskap innebär vetenskapen om utbildning. Pedagogikens syfte är att 
undersöka och analysera alla omständigheter som står i relation till uppfostran och utbildning.  
På så vis blir pedagogiken en analys av hela kulturen och hela samhället. Målet med 
pedagogiken är att påverka personer och institutioner som har med utbildning och fostran att 
göra (Vestergaard, 1981). 

”Pedagogik som vetenskap behandlar olika sidor av den s.k. edukationsprocessen (”the 
process of education”). Denna innebär, att det i varje samhälle och i varje kultur föreligger en 

ständig påverkan på människorna i avsikt att dessa genom inlärning skall på bästa möjliga 
sätt formas i överensstämmelse med vad man inom ifrågavarande samhälle och kultur önskar 

göra dem till” (Sjöstrand, s. 22, 1968). 

Vårt intresse för specialpedagogers arbete med elever med ADHD är den avgörande faktorn 
till studiens tillkomst. Genom vår utbildning i Pedagogik med inriktning ungdoms- och 
missbruksvård har vi blivit medvetna och fått kunskap om skolans verksamhet bland annat 
genom vår VFU. Som vi tidigare nämnt, har intresset även växt fram genom vår yrkesroll  som 
vikarie på grundskolor. Utifrån det pedagogiska perspektivet ska vi arbeta utifrån en ”skola för 
alla”. Det är ofta i skolans miljö som barns svårigheter blir uppenbara då skolan kräver att 
barn ska fungera på ett visst sätt. Ännu svårare blir det för elever med diagnosen ADHD då 
problem med hyperaktivitet och ouppmärksamhet försvårar deras skolgång. De blir rastlösa i 
klassrummet, har begränsad förmåga att koncentrera sig, vilket i sin tur kan bidra till 
skolmisslyckande. Skolmisslyckande leder visare till negativa konsekvenser i vuxen ålder 
gällande bland annat ekonomi och arbete. 

1.2.1 Begreppsdefinitioner  
Nedanför kommer begrepp som används i denna studie att redogöras. 

1.2.1 Medicinsk beskrivning av ADHD  
ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
och innebär att det förekommer avvikelser inom områdena uppmärksamhet, överaktivitet och 
bristande impulskontroll som överensstämmer med kriterierna i DSM-IV för diagnosen 
ADHD (Gillberg 2013; Rønhovde, 2006; Jakobsson och Nilsson, 2011). 

1.2.2 Specialpedagog  
I den specialpedagogiska yrkesrollen arbetar man för att hjälpa barn, ungdomar och vuxna i 
behov av särskilt stöd. Specialpedagogen har i första hand en handledande roll och arbetar 
tillsammans med personal och ledning. Genom detta bidrar specialpedagogen till skolans 
pedagogiska utveckling. Genom att hejda hinder och svårigheter i olika miljöer på skolan 
hjälper specialpedagogen till i det förebyggande arbetet (Skolverket, 2014). 

1.2.3 Specialpedagogik 
Skollagen anger att det ska finnas tillgång till personal med kompetens så att elevens behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillfredsställas. Specialpedagogik innefattar undervisning och 
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socialisation av barn och elever av särskilt stöd och/eller med funktionshinder. I skola har 
specialpedagogik två primära funktioner och dessa är åtgärdande och förebyggande. Åtgärder 
av specialpedagogisk karaktär sätts in när den vanliga undervisningen inte bedöms räcka till 
(Skolverket, 2016b). 

1.2.4 Extra anpassningar 

Extra anpassning är en form av stödinsats. Stödinsatsen är möjlig att genomföra för lärare 
och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ett formellt beslut måste 
inte fattas om denna stödinsats och gäller för elever i alla skolformer som berörs av de 
allmänna råden (Skolverket, 2016b). 

1.2.5 Särskilt stöd 

Särkilt stöd är en stödinsats som är av en mer genomgripande och som inte är möjligt att 
genomföra för lärare och övrig skolpersonal under den vanliga undervisningen. Det som 
skiljer särskilt stöd från stöd vid extra anpassningar är insatsernas utsträckning eller 
varaktighet, eller både och. Villkor om särskilt stöd gäller för elever i alla skolformer som 
berörs av de allmänna råden. Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt 
utbildning i svenska för invandrare berör inte de allmänna råden och därav gäller inte dessa 
villkor. Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 
2016b). 

2. BAKGRUND 
2.1 Vad är ADHD? 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
som uppmärksammades i slutet av 1990-talet. Innan ADHD framkom som diagnos ansåg man 
att överaktiviteten hos barn berodde på epilepsi. Det tog minst femtio år innan man förklarade 
det som ett tillstånd. Man trodde att hjärninflammation påverkade barnets överaktivitet, 
impulskontroll och koncentrationssvårigheter. Därefter antog man att barn drabbats av en 
minimal hjärnskada. De tillståndet kallade man för Minimal Brain Damage- MBD. Minimal 
Brain Damage var det tillstånd som man diagnostiserade barn som hade svårigheter med 
kamrater och svårigheter i skolan. Man behandlande  MBD-tillstånd med centralstimulerande 
medicin. Under 1940-talet menade man istället att MBD berodde på som trauma utlöst 
hjärnskada vilket utlöste överaktivitet (Gillberg, 2013).  

Funktionsnedsättningen innebär att det förekommer avvikelser inom områdena 
uppmärksamhet, överaktivitet och bristande impulskontroll som överensstämmer med 
kriterierna i DSM-IV för diagnosen ADHD som är den amerikanska psykiatriföreningens 
diagnostiska manual (Gillberg, 2013; Jakobsson och Nilsson, 2011; Beckman, 2004; Ebeling 
m.fl. 2010; Cheong, Molina och Walter 2012). Svår ADHD förekommer hos ungefär fyra 
procent av alla 6-7 åringar (Gillberg, 2013).  
 
ADHD är en organisk funktionsstörning i hjärnan och denna störning beror på obalans i 
hjärnans kemi (Rønhovde, 2006). Barn med ADHD är delade i tre undergrupper:  
1) ADHD dominerad av uppmärksamhets brist 

2) ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll, samt 
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3) ADHD, kombinerad form med både uppmärksamhets brist och överaktivitet (Gillberg 
2013: Rønhovde, 2006; Jakobsson och Nilsson, 2011; Beckman, 2004).  

Barn med ADHD har svårigheter med styr- och regleringsmekanismer vilket innebär att de har 
svårigheter med att planera, genomföra och slutföra arbete. Andra svårigheter barnen har är 
bland annat att minnas instruktioner och genomföra uppgifter. Oftast fungerar begåvningen 
normalt. Svårigheten ligger i att funktionsnedsättningen gör det svårt att genomföra det som 
ska göras (Jakobsson och Nilsson, 2011). 

Sociala beteendestörningar är vanligt vid diagnosen ADHD. Begreppet innebär att det är en 
avvikelse i beteendet som leder till lidande för omgivningen eller till handlingar som inte är 
socialt acceptabla. Exempel på beteenden som är vanliga tecken på en sådan störning är 
aggressivitet, destruktivitet mot andra människor, skolk, missbruk och sexuellt utagerande. 
Vart tionde barn med ADHD uppfyller kriterierna enligt DSM-IV för socialt beteendestörning 
vid skolstarten. Tre år senare efter skolstarten, uppfyller 4-5 barn av tio kriterierna (Gillberg, 
2013). 

2.1.2 Diagnos  
Det som ofta ses som en svårighet med ADHD-beteckningen är att den pekar på att 
hyperaktivitet är en uppenbar del av problematiken. Kunskap om problemen med diagnos 
termen har lett till att det infogats ett snedstreck mellan ”attention.deficit” och ”hyperactivity 
disorder” i DMS-IV. Detta innebär att problematiken antingen kan vara ”AD” eller ”HD” eller 
både-och (Gillberg, 2013; Beckman 2004).  
 
För att ett barn ska få diagnosen ADHD ska barnet ha visat många symtom under lång tid. 
Barnet ska avvika markant från jämnåriga barn utan diagnosen och svårigheterna ska ha börjat 
redan före sjuårsåldern. Svårigheterna ska även allvarligt påverka barnets sätt att fungera i 
olika vardagssituationer, exempelvis i hemmet och i skolan. Kriterierna för diagnosen är 
stränga för att förhindra att normaltillstånd definieras som funktionsnedsättning (Jakobsson 
och Nilsson, 2011). Enligt Nilsson och Jakobsson (2011) trodde man förr att ADHD växte bort 
med åren. Nu finns det studier som visar att många har varaktiga utmaningar även fast 
symtomen kan förändras med åren.  
 
Vid utredning av ADHD används diagnoskriterierna enligt DSM-IV (Diagnostical and 
Statistical manual of Mental Disorders) (bilaga 3). Den huvudgrupp som kan ställa diagnosen 
består av utredningsteam med läkare och psykologer. Utredningsteamet kan även innehålla 
logoped, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och pedagoger. När utredning för ADHD sätts igång 
utgår man från barnets tidigare utveckling, till exempel medicinska bekymmer samt 
psykologundersökningar. Vid utredning är man också intresserad av hur de olika 
vardagssituationerna fungerar. Under barn- och ungdomsåren ska undersökningen inkludera 
läkarsamtal som görs med vårdnadshavare inklusive en neuropsykiatrisk bedömning samt 
neuropsykologisk undersökning av barnet. Förutom det som nämndes tidigare ska även en  
komplettering med frågeformulärskattning av barnet beteende i skola och i hemmet göras 
(Kendall, 2012; Gillberg 2013).  

Positiva effekten av diagnostisering menar Hallerstedt (2007) är främst att individen får 
bekräftelse och benämning på sina symtom. Oftast ses problemet förbi om ett namn inte finns 
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på symptomen. Personer med diagnos kan få mer resurser och behandling som individen  kan 
behöva, till skillnad personer som har samma typ av symtom men saknar diagnos. I skolan bör 
diagnosen inte ha betydelse av stödinsatser. Ett barn ska och har rätt att få tillgång till resurser 
utan diagnos, dock ser verkligheten annorlunda ut. Ofta är diagnosen en utgångspunkt för de 
pedagogiska arbetet  (Hallerstedt 2007). 

2.1.3 Behandling vid ADHD 
Stödinsatser som innefattar utbildning och kunskap riktas främst till barnets omgivning, det 
vill säga föräldrar, förskolelärare och lärare. Fokus läggs på att förstå barnet och dess 
problematik eftersom ADHD är obotligt lär man de hantera och arbeta med svårigheterna. De 
första insatserna är riktade just till barnets omgivning. Man förbereder de vuxna i 
omgivningen omkring barnet genom att lära de att inte ha allt för höga förväntningar på barnet 
och ge barnet nödvändig uppmärksamhet. Barnets förmåga att förstå utvecklas genom vuxnas 
sätt att hantera barnets situation och nedsättning. Barnet förstår hur den fungerar och lär sig 
successivt att hantera situationer (Skolverket, 2015).  
 
I Sverige används främst medicinering som behandling för ADHD av barn och enligt 
Socialstyrelsen (2010) stödjer man behandling av barn med medicinering av ADHD. Detta på 
grund av att medicinering ger centralstimulerande behandlingseffekt. Det man vet är att ämnen 
som finns i medicinen höjer bland annat koncentrationsförmågan och ger god terapeutiskt 
effekt vid överaktivitet och impulsivitet, bland 70-80 procent av barnen (Socialstyrelsen, 
2002).  
 
Genom medicinering underlättar man inlärningsförmågan på barn. Syftet med medicinering är 
att underlätta och ge stöd till strukturerade beteendeterapeutisk behandling (Socialstyrelsen, 
2002). Medicin påverkar signalsubstanser som dopamin och noradrenalin i hjärnan genom att 
det leder till att processer i hjärnan stimuleras. Hjärnan uppmärksammas mer på att sätta stopp 
för sina egna impulser. Centralstimulerande läkemedel har goda effekter på uppmärksamhet, 
impulskontroll, skolprestationer och inlärningsförmåga. Enligt Socialstyrelsen (2002) har 
skolresultaten förbättrats efter medicinering med centralstimulantia. I dagens samhälle kan 
dessa svårigheter hindra en från ett vanligt arbete då de flesta arbeten idag kräver god 
läsförmåga och ofta akademiska grundkunskaper. Förändringar i skolans arbetsätt där krav på 
självständigt arbete med stort ansvar för eget lärande, arbete i grupp, projektarbete samt 
minskad lärartäthet gör det mindre möjligt att få individuellt stöd. Faktorer som dessa leder till 
att ADHD idag omfattar ett betydligt större handikapp än för några tiotal år sedan 
(Socialstyrelsen, 2002).  
 
2.1.4 Kritik mot ADHD  
Eva Kärfve (2000) skrev en bok gällande främst ADHD och DAMP, där hon kritiserade  
diagnoskriterierna. Det fanns brist på motsvarighet till internationella diagnoskriterierna i 
förhållande till de svenska diagnoskriterierna samt dåligt underlag kring studier och forskning 
i anknytning till ADHD. Enligt Kärfve (2000) kunde man inte påvisa att ADHD orsakades av 
något ”fel” i hjärnan, och därför tycker hon att diagnosen inte är pålitlig och bör avskaffas. 
Istället menade hon att ADHD och avvikande beteende kunde bero på uppväxtmiljön hos 
barnen. Man ska kolla barnens sociala omgivning, miljö och segregation, istället för att 
förhasta sig med diagnostisering. Alla har inte samma symptom som förklarar ADHD och 
därför är inte ADHD diagnosen relevant. Hon syftar på att ADHD inte förekommer i lindrigare 
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tillstånd (Kärfve, 2000).  
 
ADHD eller damp som hon väljer att benämna tillståndet, är inte ett funktionshinder utan i 
själva verket handlar om en beteende- och social faktor. Vidare är Kärfve (2000) kritisk till 
den svenska studie som gjordes och menar att i den så kallade ”Göteborgsstudien” (som 
påbörjades 1977 som en uppföljningsstudie av ”6-åriga barn i Göteborg”) blandades 
neurologiska symptom med beteende- och sociala faktorer och därför var inte resultatet valid 
(Bryman, 2011). Därmed finns heller inga belägg för att det skulle finnas ett samband mellan 
hjärndefekter och ungdomskriminalitet. Det finns andra faktorer som är betydligt mer 
avgörande för utvecklingen av ungdomskriminalitet. Dessa faktorer är ekonomi, socialt 
umgänge, familj, klasstillhörighet och skolgång (Kärfve 2000; Chesney m.fl. 2009; Breznica, 
Glavovic och Holmberg 2016).  

Många barn får sin diagnos i skolåldern. Det är först då som problemen på allvar 
uppmärksammas av lärare och i de ökade krav som ställs på barnet. Kärfve menar att  
föräldrar och lärare frigör sig från ansvar genom att diagnostisera barn. Diagnosen ses som ett 
funktionshinder, men funktionshindret kan i själva verket mest beror på allmän rastlöshet och 
lässvårigheter. En stor del av de negativa faktorerna ligger i barnets sociala omständigheter. 
När det gäller tålamod och impulskontroll är det något som barn lär sig och något den primära- 
och sekundära socialisationen lär ut (Kärfve 2000; Breznica, Glavovic och Holmberg 2016). 

2.2 ADHD i skolan  
Diagnosen ADHD associeras ofta med ett antal beteendesvårigheter, bland annat aggressivitet 
och kriminalitet (Barkley, 2006). Barn med ADHD avvisas ofta i sociala sammanhang och har 
svårigheter att socialiseras med jämnåriga, exempelvis klasskamrater. De insatser som är 
vanligast för elever med diagnosen ADHD inkluderar läkemedel och beteendestrategier som 
genomförs i skolmiljön och i hemmet (Barkley, 2006). Skolstarten är en negativ vändpunkt för 
barn med ADHD eftersom det krävs att man ska kunna sitta stilla på sin stol, kunna 
koncentrera sig på uppgifter och ha förutsättningar för läs- och skrivinlärning. Många av 
barnen har läs- och skrivsvårigheter och en stor del av dessa har dyslexi (Gillberg, 2013; 
Beckman, 2004). Beckman (2004) menar att barn med ADHD ofta är idérika, påhittiga och 
orädda.  
 
Enligt en studie från Skolverket (2016a) framkom det att 54 procent av de specialpedagoger 
och speciallärare som deltog menade att diagnosen har en viss avgörande betydelse för om en 
elev ska få särskilt stöd. Fler än hälften, 52 procent, av rektorerna menade att det har en viss 
eller avgörande betydelse. 43 procent, vilket är drygt hälften av huvudmännen, svarade att det 
har en ganska eller avgörande betydelse. Drygt hälften av alla som deltog, 55 procent, menade 
att diagnosen inte har någon betydelse alls ifall en elev ska få särskilt stöd eller inte 
(Skolverket, 2016a).  
 
Barn med ADHD har sämre betyg, större behov av specialundervisning, jämfört med 
jämnåriga utan diagnosen. De har högre frånvaro i skolan och risken är hög gällande avhopp 
från gymnasiet jämfört med jämnåriga utan diagnosen. Elever med ADHD som avslutat sin 
gymnasieutbildning är mindre benägna att genomföra en eftergymnasial utbildning. Det finns 
mindre forskning gällande metoder för att åtgärda problematik under elevernas 
utbildningsgång, jämfört med studier gällande hur man kan behandla beteendemässiga och 
sociala svårigheter vid ADHD diagnos (DuPaul, Janusis och Weyandt, 2011). Dessa elever är i 
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behov av struktur och fasta ramar. Genom stabilitet och fasta rutiner gällande tid, plats, 
personer och aktiviteter skapas ofta den trygghet som behövs. Det är viktigt att ändra en sak åt 
gången för att denne inte ska uppleva att det är bråttom med något. Detta på grund av att 
eleven kan känna osäkerhet, otrygghet och förvirring (Rønhovde, 2006).  
2.2.1 Insatser i skolmiljön  
Tidiga insatser ger god och viktig behandling för barn. Det man tänker på som behandling för 
barn är främst utbildning och handledning för lärare och specialpedagoger. För att barnet ska 
få rätt och bra insats krävs det kunskap. Samspel mellan det pedagogiska arbetssättet, 
anpassning av skolmiljö samt samarbete mellan skolan och hemmet är nödvändig för barns 
utveckling och framgång (Skolverket, 2016a). De konsekvenser som finns vid diagnosen 
ADHD påverkas av miljön man befinner sig i och hur omgivningen bemöter en. ADHD är 
obotlig, men stöd och anpassningar kan underlättar vardagen för en person med diagnosen. 
Dessutom kan symtomen begränsas och kommande svårigheter hindras genom stöd och 
anpassningar. Symtomen blir lättare att hantera för personen med diagnosen och för 
omgivningen genom utbildning och utvecklade strategier. Barnet och den unge som har 
diagnosen ADHD behöver få kunskap om vad diagnosen innebär och redskap för att leva och 
hantera sin funktionsnedsättning. På så sätt finns det möjlighet att utveckla sina starka sidor 
och hitta strategier för att kunna hantera det man är lite sämre på (Habilitering, 2017).  
 
Om ett barn av olika skäl riskerar att inte nå kunskapsmålen i ett eller flera ämnen ska skolan 
omgående ge stöd till eleven, stöd som extra anpassningar till exempel genom att strukturera 
schema för dagen, tydliga vägledning, läromedel anpassad efter behov samt speciallärare som 
finns tillgänglig under en viss tid. Vid behov av särskilt stöd tar man fram ett åtgärdsprogram 
där man tar med vilka former av insatser och särskilt stöd eleven är i behov av för att nå 
kunskapsmålen. Om extra anpassning inte fungerar ska en utredning göras för särskilt stöd, 
vilket rektorn ansvarar för. Särskilt stöd kan innebära kontinuerlig kontakt med speciallärare 
en längre tid, särskild undervisningsgrupp samt elevassistent som finns med för eleven under 
skoldagarna (Skolverket, 2016a). Klassrummets miljö spelar en stor roll för en välfungerande 
skolsituation och därav bör placeringen av eleven i rummet tänkas över (Socialstyrelsen, 
2002).  
 
Många gånger ser man placering i liten grupp som en lösning på skolsituationen för barn med 
svår ADHD-problematik. Det blir färre störningsmoment, på samma sätt som barnet inte stör 
andra. Gruppen gör även individuell planering möjlig som anpassas efter barnets 
förutsättningar och på så sätt leder till bättre möjligheter för barnet att uppleva framgång 
(Socialstyrelsen, 2002). Det finns även nackdelar med den lilla gruppen. Barn med liknande 
problem påverkar varandra på ett negativt sätt och saknar ”vanliga” barn som förebilder. 
Risken för låg ambitionsnivå vad gäller inlärning kan finnas. På grund av detta bör den 
pedagogiska personalen ha en speciell utbildning. Några utvärderingar om betydelsen för 
sådana generella insatser eller pedagogiska tillrättaläggande har inte hittats (Socialstyrelsen, 
2002).  

2.2.3 Föräldrautbildning 
En introduktionsutbildning för föräldrar till barn med ADHD är betydelsefullt. På så sätt får de 
kunskap om diagnosen, vad det innebär och hjälp att hitta strategier för att stödja sitt barn. Att 
få träffa andra föräldrar till barn med ADHD och prata om erfarenheter kan också vara 
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betydelsefullt. Vissa föräldrar med barn med svårare ADHD och med tilläggsdiagnoser som 
uppförandestörning eller trotssyndrom behöver gå på mer intensiv träning för att utveckla sina 
föräldrafärdigheter. KOMET-programmet och COPE-programmet är exempel på sådana 
program, men de är inte specifikt urborrade för barn med ADHD utan för barn med olika 
sorters beteendeproblem. BUP och kommunen kan erbjuda dessa föräldraträningsprogrammen 
(Habilitering 2017). 

2.3. TIDIGARE FORSKNING  
Under följande rubrik kommer tidigare forskning om specialpedagogisk stöd och ADHD att 
redovisas. 

2.3.1 Nedsatt hjärnfunktion vid ADHD 
En ny studie som Bralten, Hibar, Hoogman, Mennes, Zwiers m.fl. (2017) gjort visar att det 
förekommer skillnader i hjärnans volym bland de som har ADHD, främst barn. Hjärnan 
utvecklas inte på samma sätt. Främst hos barn med ADHD är 72 procent av hjärnregionernas 
storlek mindre. Amygdala som är kopplad till emotionsdelen i hjärnan styr emotioner. 
Forskning menar att storleken på amygdala samverkan med ADHD, främst med 
hyperaktivitet. Accumbenskärnan som också samspelar med emotionsdelen i hjärnan styr 
hjärnans belöningssystem. Belöningssystemet stimuleras fortare bland de med ADHD, som en 
konsekvens av detta leder det till att motivationen avtas eller dämpas. Man har dock kommit 
fram till att trots hjärndelarnas mindre storlek som barn, utvidgas de i vuxenålder, vilket också 
kan leda till att hyperaktiviteten växer ifrån (Bralten m.fl. 2017).  
 
Enligt (Bralten m.fl. (2017) visar forskningen att personer med ADHD löper större risk att inte 
gå färdigt gymnasieutbildning och uppnå gymnasiebetyg. Risken för elever med ADHD att 
inte fullborda gymnasieutbildning är ungefär fyra gånger så stor. Forskningsresultatet menar 
att 60 procent av elever med ADHD löper risk för ingen fortsatt eftergymnasial utbildning. På 
grund av bristen på gymnasiebetyg eller universitetsutbildning riskerar de att bli avvisade i 
arbetslivet vilket kan leda till psykisk ohälsa. Vilket kan förhindras genom tidiga insatser, 
menar forskningen att man förhindrar psykisk ohälsa bland människor som är diagnostiserade 
med ADHD.   

2.3.2 Att leva i kaos 
Houghtons, O’Donoghue och Toner (2006) visar i sin studie att vuxna som fått diagnosen i 
vuxen ålder haft svårigheter att strukturera sitt liv. Intervjupersonerna  i studien beskriver sin 
barndom genom att de varit aktiva, involverade i sport och haft behov av att vara utomhus. 
Dessa beskrivningar menar de har gjort att de inte kunnat avsluta de läxor som de haft i 
skolan. Enligt Houghtons m.fl. (2006) beskriver intervjupersonerna att det är positivt att de fått 
diagnosen och upplever en lättnad över att de fått en förklaring. Samtidigt menar de att de i en 
period upplevt sorg då de känt att de blivit stämplade av sin diagnos. Funderingar kring hur 
det hade varit om de fått diagnosen tidigare väcktes eftersom intervjupersonerna hade sökt 
medicinsk hjälp långt innan de fått diagnosen. Några av intervjupersonerna påtalade att de 
hade fått höra av psykologer att ADHD inte finns och det var en av anledningarna som lett till 
försening av diagnosen. 
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Vidare beskriver Houghtons m.fl. (2006) att intervjupersonerna haft svårigheter med det 
sociala samspelet och att personer i deras omgivning klagat på deras sätt att avbryta när någon 
annan pratat. Anledningen till att de avbröt andra som pratade var för att de kände ett behov av 
att uttala sig innan de glömde bort det som de skulle säga. Studien visar att en känsla av 
utanförskap fanns bland intervjupersonerna. De beskrev att de kände sig annorlunda jämfört 
med sin omgivning samt att de kände sig isolerade från socialt umgänge. Att känna skuld när 
föräldrarna hamnade i konflikt, att känna sig annorlunda och svårt att tillhöra familjen var 
bland de övergripande svårigheterna som intervjupersonerna uppger i studien. I studien 
framkom det att intervjupersonerna bytt arbeten ofta på grund av att en del förlorat intresse. En 
annan del av intervjupersonerna fick sparken på grund av sin oförmåga att kunna organisera 
sig (Houghtons m.fl., 2006). 

Houghtons m.fl. (2006) visade i sin studie att diagnosen gett intervjupersonerna en förklaring 
till varför de känt sig annorlunda. De blev en lättnad och förståelse för situationer där de fått 
skulden för sådant som de inte haft kontroll över. Genom kunskap om diagnosen kunde 
intervjupersonerna acceptera sig själva. Många av intervjupersonerna tog kontakt med grupper 
för personer med diagnosen ADHD där de gav varandra stöd. I stödgrupperna fick de hjälp 
med strategier för att kunna hantera olika situationer i vardagen. Samtidigt fick de kännedom 
gällande sociala delar som de behöver fokusera på exempelvis att inte avbryta personer de 
kommunicerar med.  

Houghtons m.fl. (2006) beskriver att många av intervjupersonerna inte berättar för andra i sin 
omgivning om sin diagnos eftersom de upplever att det inte finns förståelse eller kunskap 
kring problematiken. Genom att behöva dölja diagnosen känner intervjupersonerna en press 
över att behöva visa en fasad som visar att det inte uppkommer svårigheter eller jobbiga 
situationer. De slutsatser som Houghtons m.fl. (2006) tar upp är att även när de fått sin diagnos 
och behandling, finns det svårigheter med att organisera sig så att de kan leva utan kaos och 
svårigheter. Genom att få diagnosen tidigare kan även insatserna sättas in i ett tidigare skede 
som gör att personen kan få hjälp att klara av skola. Vidare kan tidiga insatser vara gynnande 
gällande arbete och att lära sig hantera relationer på ett fungerande sätt. Toner m.fl. tror att 
terapi och utbildning kring ADHD problematiken för alla parter, familjemedlemmar som 
personen i fråga, skulle vara en faktor som minskar stressan i familjerna och ökar förståelse 
kring ADHD.  

2.3.3. Perspektiv på diagnosen ADHD  
Diagnosen kan ofta uppfattas olika då den uppfattas ur olika perspektiv och kategorisering, 
exempelvis av forskare, pedagoger, vårdnadshavare och barnet med diagnosen själv 
(Jakobsson, 2002). 

De kategorier och perspektiv som finns på diagnosen enligt Jakobsson (2002), är följande;  
• Medicinsk kategori- diagnosens ses som en förklaring.  
• Administrativ kategori- diagnosen ses som ett kriterium för att få resurser och/eller stöd.  
• Diagnosen som stämpel- individen tilldelas olika stämplar inom olika diagnoser. 
• Diagnosen knuten till en frågeställning om identitet- individen funderar och reflekterar över 

sin identitet i samband med diagnosen. 
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Jakobsson (2002) nämner om diagnos ska fungera som en vägledning i skolan bör det vara 
möjligt att på förhand kunna tolka vilken problematik som kan uppstå i skolan och hur detta 
kan förebyggas. Precis som Kärfve (2000), menar Jakobsson (2002) att det som är avgörande 
för elevens problematik är den sociala miljön och de situationer som denne stöter på. 
Skolsituationen är inte enbart beroende av barnets speciella behov, skolan är beroende av 
många andra faktorer som exempelvis hemmiljön och relationer mellan barn och 
vårdnadshavare. Gällande bemötande av elever i behov av särskilt stöd, menar Jakobsson 
(2002) att diagnoser inte ger tydliga riktlinjer för detta. Om problemen inte kan relateras till de 
konsekvenser som kan uppstå i skolan gällande diagnosen så har beskrivningar av diagnosers 
symtom en väldigt liten betydelse, utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Ett samarbete mellan 
pedagoger och medicinsk personal måste finnas för en helhetsbild av eleven för att finna 
lämpliga resurser och handlingsplaner.   

Leckström (2001) antyder att trovärdigheten på medicinska experter gör det svårare för 
pedagoger att ifrågasätta deras uttalande. Det gäller att vara kritiskt till neuropsykiatriska 
diagnoser. Utan kritisk kan det leda till att neuropsykiatrierna får upphovsrätt. Diagnoser ställs 
enbart på beteende utan kriterier.. Läkarna får forskningsresultat att framstå som offentlig 
faktum, vilket leder till att trovärdigheten för diagnosen ökar. Människor är dåliga på att 
reflekterar över framtaget forskningsresultat för att skapa egen ståndpunkt och förlitar sig på 
framtaget resultat utan att vara kritiska. Att inte vara kritiskt till framtaget resultat skapar 
svårigheter för yrkesgrupper där kompetens är utgångspunkten i arbete, ett sådan exempel är i 
arbete med elever i behov av särskilt stöd. Leckström (2001) drar paralleller med Kärfves 
(2000) uttalande gällande elevens mående och uppförande där omständigheterna är avgörande. 
Faktorer som påverkar elevens skolgång indirekt är samhället utveckling och de utökade 
kraven som ställs på vuxna, ekonomi, arbetslöshet, stress och tidsbrist. Barnet får påföljder av 
vuxnas liv och omgivning, till exempel stress, som också samspelar med krav som barnet 
förväntas uppfylla i skolan. Oftast handlar det om att sätta en diagnos, men det man istället 
borde fokusera på är varför barnet har symptom. Det är viktigt att se barnet/eleven i sin helhet 
eftersom individen inte enbart är individ. Individen samspelar med andra också vilket också 
ingår i individens helhet. Individen påverkas också av andra och samspelar med andra. Därför 
är det viktigare att försöka förstå individens helhet. Leckström (2001). 

Det som Jakobsson (2002) främst diskuterar är hur föräldrarna uppfattar barnens 
diggnotisering. Ibland kan vårdnadshavare uppleva att diagnosen blir ett hinder i samhället, 
främst gällande insikt i närmiljön. Dock upplever vårdnadshavare diggnotisering individuellt. 
Detta beror på om barnet fått diagnosen vid födseln eller om vårdnadshavarna fått kämpa för 
att det ska bli en utredning och slutligen en diagnos. Oron över vad barnets symptom berott på 
släpper och insatser och hjälp sätts in i huvudsakliga mål att fokusera på barnet. 
Vårdnadshavare kan dra nytta av diagnosen och försöka hjälpa barnet, främst i skolan där de 
delar på ansvaret gällande barnet (Jakobsson, 2002). 

2.3.4. Diagnostisering  
I avhandlingen som Eva Hjörne (2004) skrivit nämner hon bland annat betydelsen av att en 
diagnos ställs tidigt. När läraren kallat in eleven till elevvårdskonferens har de kategoriserat 
eleven som ”en elev med svårigheter”. Utgångspunkten i denna konferens är att det inte är 
hemmamiljön eller skolsituationen det är fel på, snarare att det är barnet i sig som har problem. 
Hjörne (2004) menar att man leta efter en diagnos att sätta på barnet för att denne ska få 
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tillräckligt med resurser i skolan. Detta finner hon nackdelar med eftersom barnet då 
kategoriseras som ett ”handikappat barn” vilket leder till att självkänslan påverkas negativt. 
Många vårdnadshavare kan uppleva det som positivt när barnet får en diagnos, men Hjörne 
(2004) lyfter att en diagnos inte ska behövas för att få hjälp som eleven behöver. Tittar man 
utifrån vårdnadshavarnas och skolans perspektiv anses det vara bra om en diagnos sätts tidig, 
men man bör tänk utifrån ett barnperspektiv enligt Hjörne (2004) och Hjörne och Säljö (2008). 

Kritiken mot diagnostisering är användningen diagnosen fått i skola. Genom diagnosen tolkas 
barn svårigheter samt fördelningar av resurser. Resurserna som finns kan bidra till en 
segregerad verksamhet i form av specialklasser och specialskolor. Det finns också positivism 
med diagnos, eftersom barnet får en identitet och en benämning på svårigheterna. 
Vårdnadshavarna känner en trygghet gällande skolans arbete med barnet eftersom barnet 
kommer få tillgång till resurser och stöd (Hjörne och Säljö, 2008). Neuropsykiatriska 
diagnoser kan ibland utnyttjad när pedagoger har svårt att hantera eller förstå barnets beteende. 
Barnens problem ses som individuella vilket kan bidra till att barnet inte får de resurser som 
barnet behöver. Det bidrar till att barnet hamnar i mitten av svårigheterna och verksamheten 
tänker inte på barnets behov (Palla, 2011).  
 
2.3.5. Diagnosens trovärdighet 
Särskiljning och kategorisering sker bland elever som inte motsvarar skolans krav. Genom att 
skolor försöker identifiera elevers problematik och svårigheter genom avvikelse i beteendet 
och tillskriver elever egenskaper för att underlätta utredningen sker en särskiljning av elever. 
Det råder brist på forskning kring ADHD och biologiska orsaker. Man använder  
beteendekriterier för att identifierar diagnosen. Det positiva med sammanställning av diagnos 
är att diagnosen kan vara förklaring och en lättnad från oro och ansvarighet. Det negativa är 
avvikelsen och utanförskapet som diagnosen kan bidra till (Johannisson, 2006). 

Hjörne (2004) och Nilholm (2007) lyfter fram pedagogers arbetssätt med elever med 
diagnoser. Pedagogers arbetsätt anpassar sig efter medicinskt uttalande utan kritiskt 
granskning, reflektion och analysering. Specialpedagoger och lärare är allt för mottagliga för 
det medicinska uttalande, utan egen kritiskt granskning och reflektion. Det är en brist i 
samarbete gällande insatser och pedagogiska arbete som används i undervisning med elever 
med ADHD. Hjörne (2004) menar att kompetens och kunskap är begränsad för pedagoger som 
arbetar med elever med diagnoser, vilket kan vara till elevernas nackdel. Genom att dela upp 
elever i specialgrupper  som är i behov av specialpedagogisk stöd, skapar man utanförskap och 
särskiljning. Genom att särskilja på elever som är i behov av specialundervisning fokusera 
man på elevernas brister och misslyckande. Specialundervisning är inte som en lösning på 
problemet (Nilholm 2007). Särskiljning av elever utgör enbart en enkelhet att dra slutsatser 
hur man ska hantera problematiken kring eleven. Särskiljning eller kategorisering som Hjörne 
(2004) benämner det är en identitetsskapande och utgör att barnet själv identifierar sig själv 
med kategoriseringen och diagnosen istället för att utveckla en egen identitet.  

Hjörne (2004) menar att den medicinska forskningen som grundar sig på struktur som används 
i skola för elever med diagnos inte är anpassad för alla. Ett exempel som Hjörnes (2004) tar är 
gäller en elev som tog del av specialundervisningar som var grundade på struktur. Struktur var 
inte anpassad för denne elev, då den blev stressad av detta, trots det ansåg skolan att struktur i 
specialundervisning var viktigt för eleven. Hjörne (2004) menar att skolan förutsätter att alla 
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barn med samma diagnos bör samma insatser, och inte individuella insatser. Nilholm (2007) är 
kritiskt till särskiljning bland elever, dvs. specialgrupp med elever med diagnoser. 
Specialverksamheter i form av specialpedagoger och speciallärare har bidragit till särskiljande 
bland elever som inte är deltagande i vanliga klasser. Denna särskiljning bidrar till avvikelse 
bland elever, vilket Nilholm (2007) kritiserar. 

Velasquez (2012) avhandling har som utgångspunkt att ADHD är ett socialt fenomen som 
bildas i pedagogiska situationer, inte enbart en neuropsykiatrisk störning. Studien menar att 
skola arbetar med pedagogiska insatser som medicinska experter framtagit för elever med 
diagnosen ADHD. Framtaget resultat tillämpas utan att pedagogerna ifrågasätter dess effekter. 
Velasquez (2012) studie visar att insatser som kortare arbetspass och flera pauser, bidrog till 
mer stress bland eleverna och att det uppstod oro. Det finns risk när pedagogisk verksamhet  
styrs och följer medicinska rekommendationer som bygger på beteendeproblematik. Velasquez 
(2012) studie menar att lärarna ser på störningar och problematik som ett funktionshinder/ett 
handikapp som har biologiska orsaker. Velasquez (2012) menar att pedagogernas kunskaper 
och beskrivning av elever är avgörande för elevers identitet. Genom att upprepa beskrivningar 
av elevers problematik blir det  en normgivande bild som eleven till slut identifierar sig med. 

2.4. Specialpedagogisk stöd 
Forskarna Joanna Giota och Olof Lundborg (2007) utförde forskning gällande 
specialpedagogisk stöd i grundskolan bland elever födda år 1982 och 1987. Till forskningen 
hade man lika många deltagare av varje kön och även lika många med utländsk bakgrund. 
Deltagarna delades in i olika grupper från ”mycket specialpedagogisk” till ”mindre 
pedagogiskt stöd”. Det som skulle undersökas var om specialpedagogisk stöd var en givande 
insats bland de deltagande födda olika årtal, samt skillnader mellan pojkar och flickor, 
utbildningsbakgrund bland föräldrarna och utländsk bakgrund. I forskningen var man 
intresserad av specialpedagogisk stöd från årskurs 3-9. Eftersom det rådde brist på kunskap 
om specialpedagogisk stöd före årskurs 3, valde man att fokusera från och med årskurs 3 och 
framåt (Giota och Lundborg, 2007). Givande resultatet från forskningen kom fram till att 61 
procent av eleverna födda 1982 och 55 procent av eleverna födda 1987 inte haft 
specialpedagogisk stöd. Det tydde på att nästa 40 procent av eleverna födda 1982 fick 
specialpedagogisk stöd någon gång under sin skolgång. Bland de deltagande eleverna visade 
det sig att 40 procent mellan kvoten 82 och 87 hade fått hjälp under sin skolgång. Nästan 
hälften av eleverna födda 1987 har under sin skolgång fått fått specialpedagogisk stöd. Giota 
och Lundborg (2007) menade att de elever som var i störst behov av specialpedagogisk stöd 
var pojkar, elever med utländsk bakgrund samt elever med föräldrar med lägre 
utbildningsnivå.  
 
Forskningen tittade på när det är som vanligast att få specialpedagogisk stöd för första gången. 
Bland elever födda 1982 var den vanligast med särskilt stöd från årskurs 3 eller även tidigare. 
Efter årskurs 5 var det väldig få av de elever födda 1982 som fick särskilt stöd. Bland de 
elever födda 1987 ökar antalet flickor som får specialpedagogisk stöd, vilket är den största 
skillnaderna mellan kvoterna. För kvoten 1987 sätter man ingång insatser för 
specialpedagogisk stöd för första gången i årskurs 3 eller årskurs 4 (Giota och Lundborg, 
2007). Forskning visar att elever som behöver större specialpedagogisk stöd fått det väldigt 
tidigt i grundskolan. De elever som har fått mer specialpedagogisk stöd har fått hjälp på 
begränsad tid. De elever som fått mindre specialpedagogisk stöd har istället behövt mer stöd 
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på längre tid. Forskarna har konstaterat att elever som får stöd under begränsat tid eller kortare 
perioder är vanligast. Man såg en förbättring på specialpedagogisk stöd på kortare tid (Giota 
och Lundborg, 2007). Ökningen av specialpedagogisk stöd beror enligt Giota och Lungborg 
(2007) på förbättrade tillgångar till resurser. De goda specialpedagogiska insatserna visade god 
resultat i slutet av 1900-talet, vilket forskarna menar berodde på att elever som fick 
specialpedagogisk stöd hade goda familjeförhållande och välutbildade föräldrar. De menar 
också att de elever med goda familjeförhållande och välutbildade föräldrar fick 
specialpedagogisk stöd under en kortare period, som någon form av lyft för sedan god 
fortsättning, vilket de kopplar det goda resultaten av specialpedagogisk stöd i slutet av 1900-
talet (Giota och Lundborg, 2007). 

2.4.1. Nackdelar med specialpedagogisk stöd 
Forskning har konstaterat att tidiga insatser ökar chanserna för att uppnå kunskapsmålen i 
skolan. Forskarna Giota och Lundborg (2007) menar att hjälp som finns tillgänglig då och då 
ökar inte chanserna och möjligheterna för att uppnå kunskapsmålen, hjälpen ska vara 
kontinuerlig för goda skolresultat. De kommer fram till att stöd ska ges på begränsad tid för 
utveckling, men det stöd som ges ska ges mycket och kontinuerligt under den begränsade 
tiden (Giota och Lundborg 2007).  
 
Forskning kom fram till att elever som någon gång fått specialpedagogisk stöd under en 
kortare period oftast når målen i behörighetsämnena i jämförelse med de elever som inte fått 
specialpedagogisk stöd. Forskning konstaterar att en längre tids specialpedagogisk insatser 
minskar chanserna för att uppnå kunskapskraven, än de elever som fått specialpedagogisk stöd 
under en kortare period. Forskarna Giotas och Lundborg (2007) tror att de specialpedagogiska 
insatserna är orsaken till minskade chanser att uppnå kunskapsmålen. Man tror att vissa 
specialpedagogiska insatser kan ge negativa konsekvenser genom försämrad självuppfattning 
och uppfattning av egna förmågor. Man tror att specialpedagogisk hjälp används som flykt för 
lärare vars elever inte klarar de ”normala” kraven, vilket kan ge uttryck att dessa elever saknar 
lämpliga egenskaper för att uppnå de ”vanliga” kunskapsmålen och nå framgång i skolgången. 
Detta kan leda till att elever hamnar utanför bland omgivningen för de saknar förmåga att 
klara skolan (Giotas och Lundborg 2007).  
 
Det negativa sambandet mellan specialpedagogisk stöd och måluppfyllelse förklaras ofta med 
att det negativa ligger i att det hos de elever som får stödåtgärder finns en överprestation av 
elever med mindre fördelaktiga förutsättningar. Det är därför dessa elever inte når lika hög 
nivå av måluppfyllelse som de elever som inte fått stöd. Giota och Lundborg (2007) menar att 
man trots detta inte kan exkludera alternativet att nivån skulle kunna vara ännu lägre ifall 
dessa elever inte fått någon stöd.  
 
2.4.2. Forskning kring specialpedagogisk stöd  
Enligt Skolverket (2015) finns det få studier om barn med funktionsnedsättning och om barn i 
behov av särskilt stöd. Man har konstaterat att det också finns väldigt få studier eller 
forskningsprojekt inom det specialpedagogiska arbetet mellan åren 1995-2001. Senare år har 
intresset för forskning kring barn med funktionsnedsättning ökat, dock inte mycket inom 
specialpedagogiska arbeten. Oftast har studier som gjorts inom området haft en psykologiskt 
och pedagogiskt utgångspunkt (Skolverket, 2015).  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Skolverket (2015) menar att forskning stöter på problem gällande identifiering av områden då 
det finns väldigt få forskning och grundforskning om området. Forskning har gjorts, men dock 
inte med utgångspunkten att utveckla grundläggande teorier eller begrepp inom det 
specialpedagogiska forskningsfältet. Den forskning som har gjorts menar Emanuelsson, 
Persson och Rosenqvist (2001) har ökat kunskaper om specialpedagogens organisation dock 
inget resultsatgivande i hur resurser används och fungerar inom området (Emanuelsson m.fl 
2001).  
 
Den specialpedagogiska forskningen utvecklas både i Sverige och i Norden, vilket kräver fler 
resurser och forskare. Intresse för forskning inom specialpedagogikens betydelse ökar, dock 
kan man se det som hot, till exempel förväntningar och krav som ställs på 
specialpedagogernas arbete. Gällande forskning kring skolvärlden, är grundskolan den 
dominanta skolformen gällande specialpedagogisk forskning. Grundskolan är en utgångspunkt 
för många forskningar eftersom det representerar mycket forskning (Emanuelsson m.fl. 2001). 
Specialundervisning har varit ett traditionellt sätt att möta elevers olikheter. Däremot är det 
svårt att finna forskningsresultat som klargör att specialundervisning skulle ha avgörande 
påverkan för de elever som fått ta del av en (Persson, 2013).  
 
3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att belysa och analysera svårigheter och möjligheter som 
specialpedagoger på grundskolor återger när de berättar om sitt arbete med elever med 
diagnosen ADHD. Syftet är även att belysa och analysera hur specialpedagoger beskriver 
skolans samspel med vårdnadshavare.  

3.1 Frågeställningar 
• Vilka svårigheter beskriver specialpedagogen i sitt arbete med elever som har diagnosen 

ADHD? 

• Vilka möjligheter beskriver specialpedagogen i sitt arbete med elever som har diagnosen 
ADHD? 

• Hur beskriver specialpedagogen diagnosens betydelse för individen, vårdnadshavare och för 
skolan? 

• Hur beskriver specialpedagogen på samverkan mellan skola och hemmet?  

4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Studiens teoretiska utgångspunkt kommer utgår från Urie Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori. Bronfenbrenners teorin utgår från samspel mellan skolan och 
hem, vilket också är vår fokus. Teorivalet utgår Bronfenbrenners ekologiska modell får oss att 
förstå hur barnets skolmiljö och hemmamiljö samspelar samt hur olika miljöer i samhället, 
runt barnet har effekt på barnet. Bronfenbrenners teori utgår också från relationer och samspel 
mellan individen och samhället samt miljöpåverkan på utveckling Bronfenbrenner (1977). 
Under följande rubrik kommer studiens teoretiska utgångspunkt, Bronfenbrenners ekologiska 
modell, att redovisas.  
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4.1 Bronfenbrenners ekologiska modell 
Den amerikanska psykologen och forskaren Urie Bronfenbrenner arbetade fram den 
utvecklingsekologiska teorin. Teorin introducerades för första gången av honom 1979 i boken 
”The ecology of human development”. Den ekologiska modellen är en inriktning inom 
pedagogik och psykologi som framhåller människans utveckling i samverkan med sin miljö.  
 
Urie Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell är en teori som tar upp samverkan mellan 
skolan och hemmet.  Bronfenbrenners teori syftar till samspelet kring barnet som påverkas av 
bland annat miljön. Barnet påverkas och utvecklas av sin omgivning och miljö.  Man ingår i 
flera olika miljöer som är påverkande, utvecklar och som samverkar samtidigt (Imsen, 2000). 
Bronfenbrenners ekologiska modell framhåller samverkan mellan individens egenskaper och 
miljön som individen utspelar sig i. Teorin bygger på ett system som innefattar individen, och 
individidens motsvarar mittpunkten i modellen.  Bronfenbrenners grundliga utgångspunkt är 
främst hur individen påverkas i olika nivåer. Barn påverkar och utvecklas av sin miljö och 
omgivning, där andra system i samhället också har en direkt eller indirekt påverkan för 
individens utveckling. Teorin är främst aktiv i barnens utveckling men används också i vidare 
utveckling under livet (Bronfenbrenner, 1977).  
 
Enligt Andersson (2013) används denna teori allt mer och anses vara ett teoretiskt perspektiv 
för förståelsen av sociala problem. Teorin kan användas för att förstå barn och ungdomars 
beteendeproblem som kan uppstå i skolan. Bronfenbrenners ekologiska modell får oss att 
förstå hur barnets skolmiljö och hemmamiljö samspelar samt hur olika miljöer i samhället, 
runt barnet, har effekt på barnet (Bronfenbrenner, 1977). Individen är ett aktivt subjekt i 
samspel med sin omgivning där omgivningsfaktorerna är föränderliga. Bronfenbrenner (1977) 
menar att barn inte kan beskrivas utanför ett socialt sammanhang. Samspelsprocesserna mellan 
barnet och dess omgivning har en inverkan på hela barnets utveckling både mentalt, socialt 
och emotionellt. Ett barn är inte, det blir till i samspel med andra (Andersson, 2013).  

Samarbetet mellan de vuxna runt barnet är viktigt enligt Bronfenbrenner (1977) eftersom det 
som händer i skolan påverkar det som händer i hemmet och tvärtom. Detta samarbetssystem 
kallar han för mesossystem.  
 
Bronfenbrenner (1977) menar att en positiv miljö i skolan är en miljö där barnen kan utveckla 
relationer, positiva roller och meningsfulla aktiviteter. En bra utvecklingsmiljö för barn är en 
miljö där barnen kan delta i ömsesidiga aktiviteter tillsammans med vuxna som de har en stark 
relation till. Varje individ ingår i olika system som påverkar individens utveckling. Teorin 
visar människans samverkan mellan medfödda egenskaper och miljöer som människan lever i 
där utvecklingen sker i samverkan med omgivningen. Modellen är uppbyggd i fyra olika 
analysnivåer som omsluter individen där individen befinner sig i centrum. Dessa fyra 
analysnivåerna/system används för att förklarar mänsklig utveckling (Bronfenbrenner, 1977).  

4.2 Bronfenbernners fyra analysnivåer  
I mikrosystem påverkas barnet omedelbart via samverkan mellan barnet och andra människor i 
dess närhet. Genom att barnet medverkar i eller observerar andra individers aktiviteter, sociala 
relationer samt de känslor som erhålls i samverkan med andra, formar barnet erfarenheter. 
Barnets närmiljö, föräldrar, syskon och samspel med andra är påverkande.  I mikrosystemet 
sker en ständig interaktion där två eller flera faktorer påverkar individen och utvecklingen på 
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olika sätt och det är denna nivån som kallas mesonivå. I mesonivå sker alltså en samverkan 
mellan närmiljöer som hemmet och skola. Exonivå består av strukturer som indirekt är en del 
av individen. Barnet får inte direkta upplevelser genom händelser och situationer, men 
påverkas indirekt genom de händelser och situationer som är väsentliga för de individer som 
barnet samverkar med. Exempel som påverkar barnet indirekt är föräldrarnas, arbetsplats, 
hälso- och sjuktillstånd eller socialtjänstens beslut. Makronivå består av normer, lagar och 
regler och är mer teoretisk och övergripande, medan de andra tre nivåerna har en mer faktisk 
inverkan på individens levnadsförhållanden. Exempelvis påverkar sådana faktorer föräldrarnas 
uppfostringsmetoder (Bunkholdt, 2004). 

5. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Under följande rubrik kommer studiens metodologiska utgångspunkt redovisas. Här kommer 
även steg som gjorts under studiens forskningsprocess att redovisas. 

5.1.1 Studiens vetenskapstradition 
Hermeneutiken är en humanistisk inriktning som tar hänsyn till skillnaderna mellan 
människorna, samt försöker förstå människans beteende, personligheter, erfarenheter, 
upplevelser och handlingar. Hermeneutiken menar att människans handlingar är betydande 
och meningsfull (Davidsson och Patel, 2011; Thurén, 2007). En hermenuetisk metod betyder 
att en person, exempelvis en forskare, lever sig in och anstränger sig att förstå en annan 
persons handling (Eriksson och Hultman, 2014). Det centrala i vår studie handlar om 
specialpedagogers erfarenheter och tankar kring arbetet med elever med diagnosen ADHD. 
Därav ansågs hermeneutiken vara lämpligast.  
 
Tolkningslära och vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå sig på den 
mänskliga existensen är en grund för hermeneutikens betydelse och ståndpunkt. 
Hermeneutiken används och tolkas inom en rad olika vetenskapliga discipliner, främst inom 
human-, kultur- och samhällsvetenskapen. Hermeneutiken resulterar i en kvalitativ ansats, 
vilket innebär att man utgår från ett mindre urval, tolkningar och förståelse för  mening bakom 
handling. Därför använder man intervju som metod, och fokuserar sig djupt på ett litet antal 
avsiktliga utvalda fall (Davidsson och Patel, 2011). Davidsson och Patel (2011) skriver att det 
är en fördel att ha förkunskaper inom området som ska studeras innan man utför intervjun.  
 
I en hermeneutisk forskning har man ett subjektivt perspektiv som utgångspunkt där 
förståelse, de tankar, intryck, känslor och den kunskap forskaren har ses som en tillgång 
snarare än ett hinder. Detta på grund av att forskaren ska tolka och förstå forskningssubjektet. 
Forskningsproblemet granskas som en helhet där forskaren ställer denna helhet i relation till 
de olika delarna. Forskaren pendlar mellan del och helhet för att uppnå en så fullständig 
förståelse som möjligt. Detta kallas för holism och går ut på att helheten är mer än summan av 
delarna (Davidsson och Patel, 2011). Empiriska material som samlas in i denna studie kommer 
att analyseras med hjälp av tolkas tidigare forskning och Bronfenbrenners ekologiska modell 
att analyseras.  
 
5.1.2 Val av metod och datainsamling  
Syftet med studien är att belysa och analysera svårigheter och möjligheter som 
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specialpedagoger på grundskolor återger när de berättar om möter i sitt arbete med elever med 
diagnosen ADHD. Syftet är även att belysa och analysera hur specialpedagoger beskriver 
skolans samspel med vårdnadshavare. Därav valdes semistruktruerad intervjuer att tillämpas 
för att besvara studiens frågeställningar. Eftersom semistrukturerad intervju ger en möjlighet 
att ställa uppföljningsfrågor till det som vi uppfattar som viktigt anser vi att det var lämpligast 
för vår studie (Bryman, 2011). Det empiriska materialet samlades in i genom i form av 
intervjuer. Intervjuerna verkställdes med specialpedagoger på de kommunala grundskolorna 
som tillfrågades att delta i studien. I studien har kvalitativa intervjuer använts då syftet med 
studien är att analyser skapa specialpedagogers erfarenhet.  
 
Enligt Bryman (2011) grundar sig de kvalitativa studierna på en forskningsstrategi där fokus 
ligger på ord och inte på kvantifiering vid insamling och analys av data. Vidare uppfattas 
strategin många gånger som tolkande och induktiv och detta betyder att forskningen har 
praktiken som utgångspunkt. Kvalitativa intervjun är den mest använda metoden i kvalitativ 
forskning. Det som är grundläggande i en kvalitativ intervju är ställningstagandet av den som 
intervjuas samtidigt som det är bra att låta intervjun röra sig i olika riktningar. Detta på grund 
av att man får kunskap om vad intervjupersonen uppfattar som betydelsefullt. En kvalitativ 
intervju är inte strukturerad, man kan lägga till uppföljningsfrågor till svaret intervjupersonen 
gett (Bryman, 2011). Till semistrukturerade intervjuer tillämpas en intervjuguide med 
särskilda teman. Trots detta har den intervjuade frihet att yttra sig på sitt eget sätt. Genom sitt 
fria sätt att yttra sig, ger det intervjuaren en möjlighet att ställa nya frågor till den som 
intervjuas. Trots friheten ligger vikten på hur intervjuaren tolkar och uppfattar frågor och 
pågående process (Bryman, 2011).  

5.2. PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 
5.2.1 Urval 
Fyra specialpedagoger intervjuades på fyra olika kommunala grundskolor i två olika 
kommuner i södra Sverige. Målet med urvalet var att välja deltagare som är relevanta för 
studieforskningen, alltså var urvalet målinriktat (Bryman, 2011). Skälet till att 
specialpedagoger intervjuades berodde på att de har ett visst ansvar för att elever får det stöd 
de behöver. Dessutom menas specialpedagoger besitta kunskap om studiens problemområde 
samt kunskap för att besvara studiens problemformuleringar.  
 
Vår plan var att avgränsa oss till årskurs sju till nio, men på grund av svårigheten att få 
deltagare till studien fick vi bli mer öppna för andra valmöjligheter för att kunna slutföra 
studien. Därav blev avgränsning årskurs ett till nio i kommunala grundskolor. Två av 
intervjupersonerna som tackade ja till att medverka i studien ställde in intervjun. Vi hade haft 
kontakt med intervjupersonerna under en månads period för att finna den bästa och mest 
lämpliga tiden för oss alla. Anledningen till detta var att intervjupersonerna menade att det inte 
fanns tid att ställa upp längre på grund av utvecklingssamtal och ändringar i deras 
arbetsschema. En intervju missades från vårt håll på grund av en bilolycka på väg mot 
kommunen där en av författarna befann sig. Då det bara var några dagar kvar till deadlinen 
hann vi inte få en ny tid bokad.  
 
5.2.2 Avgränsningar 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De avgränsningar som gjordes var att intervjua specialpedagoger som arbetar på kommunala 
grundskolor i årskurs ett till nio. Anledningen till att kommunala grundskolor valdes var för att 
de var fler i antalet i de kommuner vi valde att studera samt att de kontakter vi hade var på 
kommunala grundskolor. Årskurs ett till nio valdes för att det fanns fler anställda 
specialpedagoger i dessa årskursen i de kommunerna samt skolorna som vi tillfrågade.  
5.2.3 Utformning av intervjuguide 
Termen intervjuguide innebär en kort minneslista över vilka områden som ska behandlas i en 
semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). Man bör utforma intervjuguiden genom att börja 
med bakgrundsfrågor, främst för att underlätta för forskaren att begripa och förstå 
intervjupersonens respons. Det som är viktigt för forskaren är att få en uppfattning av 
intervjupersonen samt få svar på frågorna genom intervjuns flexibilitet. Flexibiliteten i 
intervjun innebär att frågorna från intervjuguiden inte behöver ställas i ordningsföljd. I 
intervjuguiden delas frågor i termer, för att underlätta flexibiliteten och besvara 
frågeställningarna. Man ger forskaren utrymme att ställa följdfrågor eller andra frågor som 
inte tagit med i intervjuguiden. Syftet med utrymme är att forskaren får möjlighet att fråga 
vidare om det är något som tillför forskningen. Intervjupersonen får utrymme att utveckla sitt 
svar och man fokuserar på respondentens erfarenhet och värld.  
 
Utifrån Bryamn (2011) beskrivning av utformning av en intervjuguide har vi delat upp 
intervjuguiden i termer. Vi har inlett intervjuguiden med bakgrundsfrågor för att underlätta 
efter för vidare planering. Plats för följdfrågor kommer att lämnas så att frågor kan ställas som 
inte finns med i intervjuguiden. Genom följdfrågor kan vi knyta an till intervjupersonernas 
svar så att vi får mer information om det som de beskriver.  

5.2.4 Tillvägagångssätt  
För det första var det viktigt att överväga om det var möjligt att få tillträde till organisationen 
som tänkts studeras, i denna studies fall var det skola (Bryman, 2011). Kontakten skedde till 
en början genom telefonsamtal där vi informerade om studiens syfte. När personerna vi 
kontaktade visade intresse för studien, skickade vi ut ett missiv (bilaga 2) via mejl där det 
fanns mer information om utbildningen vi går på, syftet med studien samt forskningsetiska 
principer. Genom mejlkontakt och i vissa fall telefonsamtal, bestämdes tid och plats för 
intervju. Svårigheter uppstod vid försök att finna intervjupersoner som ville delta i studien. 
Många skolor svarade med ett blankt nej, vissa påpekade att de inte hade en specialpedagog 
anställd och de flesta svarade inte. Försök att finna deltagare till studien gjordes i sammanlagt 
sju kommuner där vi kontaktade över hundra skolor sammanlagt. Svårigheter och reflektioner 
under forskningsprocessen antecknades för att detta inte skulle glömmas bort.  
 
Intervjuguiden gjorde innan de planerade intervjuerna. Termen intervjuguide innebär en kort 
minneslista över vilka områden som ska bearbetas (Bryman, 2011). Intervjuguiden ska bestå 
av en lista av teman och frågeställningar.  
 
Under tre intervjuer var vi båda delaktiga och närvarande, vid den fjärde och sista intervjun 
kunde inte en av oss närvara på grund av sjukdom. Intervjuerna genomfördes på 
specialpedagogernas arbetsplatser. Alla fyra intervjuerna spelades in på en mobiltelefon och 
lades över på två datorer för att säkerställa att ingen information skulle missas. Det material 
som vi fått fram har bevarats så att obehöriga inte har tillgång. Efter varje intervjutillfälle 
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transkriberades intervjuerna ordagrant. Det transkriberade materialet motsvarade 40 
utskriftsblad.  
 
Det är obestämt hur många intervjupersoner som besvarar frågeställningen bäst. Brinkmann 
och Kvale (2009) skriver;  

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta”.  

Inom den kvalitativa ansatsen/intervju finns det risk att antalet intervjupersoner blir för få eller 
för många. Undersökningens syfte är det viktigaste att utgå från för att få ihop antalet 
intervjupersoner. Antalet deltagare kan bero på tid och resurser. Ibland kan det räcka med färre 
deltagare och lägga fokus på tolkning av intervju istället. Ibland kan man få samma resultat 
oberoende på antalet deltagare till intervjun. Brinkmann och Kvale (2009) menar att när det 
gäller tidsbrist bör man istället fokusera på att förbereda, utforma och analysera intervjuerna. 
Även om man har många deltagare är intervjufrågorna det givande. Genom intervjufrågor ska 
man fånga upp det som rör undersökningen. I vårt fall har det varit väldigt svårt att få 
deltagare till studien, men vi har lagt ner mycket tid och kraft på de fyra intervjuerna vi 
genomfört samt lagt ner flera timmar på att förbereda, analysera och tolka intervjuerna.  

5.2.5 Bearbetning av empirisk material , analys och tolkning 
I denna studie utfördes databearbetning, analys och tolkning av data av tematisk karaktär, 
alltså tematisk analys som ofta används i kvalitativa studier (Bryman, 2011). Tematisk analys 
lägger tyngd och fokus på vad som sägs och inte hur det sägs (Bryman, 2011). I tematisk 
analys är kärnan att skapa centrala teman och subteman. Bryman (2011) menar att teman och 
subteman framträder vid noggrann läsning vilket utfördes i denna studie. För att försöka finna 
teman och subteman rekommenderar Bryman (2011) att man uppmärksammar repetitioner 
alltså återkommande teman och subteman vid upprepande tillfällen, likaså likheter och 
skillnader i det de intervjuade delger.  
 
Av den orsaken att studien är av en kvalitativ ansats skedde det även en kvalitativ bearbetning 
där slutproduktionen var en text där citat från intervjuer varvades med egna tolkningar 
(Davidsson och Patel, 2011). Vi strävade efter att få en balans mellan citat och våra egna 
tolkningar vilket Davidsson och Patel (2011) menar är viktigt.  
 
Intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket innebär att underlaget skrevs ut ordagrant. 
Bryman (2011) poängterar att transkribering är en process som tar lång tid och därav lade vi 
ner mycket tid på detta, minst fyra timmar per transkribering. Vidare nämner Bryman (2011) 
betydelsen av att transkribering sker tidigt efter att intervjun är gjord. Detta på grund av att 
möjligheten finns att finna möjliga brister på frågor som ställts under intervjun som man kan 
förbättra till nästa tillfälle. Vi var färdiga med transkribering från tidigare intervju innan nästa 
intervju skulle ske. Detta för att det skulle finnas en kontinuitet samt att det gav oss 
möjligheten att lägga till och ändra frågor. Vi valde att benämna intervjupersonerna i bokstäver 
A-D. Anledningen till detta var för att värna om och skydda intervjupersonernas identitet.  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5.3 Forskningsetiska övervägande 
Vetenskapsrådet har formulerat fyra forskningsetiska övervägande som måste följas och som 
forskare har ansvar för inför sina intervjupersoner. Informationskravet, samtyckeskravet, 
kondifentialitetskravet och nyttjandekravet är några av de grundläggande etiska kraven 
(Bryman 2011).  
 
Informationskravet går ut på att intervjupersonerna ska informeras om syftet, vilka moment 
som innefattar undersökningen, att deras medverkande är frivilligt och att de har rätt att lämna 
undersökningsprocessen när de vill (Bryman, 2011; Forsman, 1997). Samtyckeskravet går ut 
på att intervjupersonerna i undersökningen har rätt att styra över sitt medverkande. 
Konfidentialitetskravet går ut på att det är viktigt med kondefentialitet bland 
intervjupersonerna, det vill säga bland annat avidentifiera plats och den medverkande 
personen. Personliga uppgifter ska hanteras varsamt. Nyttjandekravet går ut på att insamlande 
uppgifter om enskilda personer får enbart användas i forskningsändamål (Bryman, 2011).  
 
Den inspelning som gjordes under intervjun blev intervjupersonerna tillfrågade om innan 
intervjun sattes igång. Inspelningen och utskrifter av studien förvarades på ett säkert sätt så att 
obehöriga inte hade tillgång till dessa. När vi använt material från inspelningen och inte längre 
behövde, raderades detta.  Intervjupersonernas identitet har dolts och det ska inte gå att 
identifiera dessa.  
 
Dessa fyra etiska övervägande uppfylldes i studien. Informationskravet uppfylldes genom 
kontakten med specialpedagoger där information om syftet med studien gavs och där vi lyfte 
fram vikten av att det är frivilligt att medverka i studien. Detta skedde både skriftligt via mejl 
samt muntligt i samband med intervjun för intervjupersonernas trygghet och rättighet 
(Forsman, 1997). Samtyckeskravet uppfylldes genom att intervjupersonerna blev informerade 
om att de kan avbryta sitt medverkande utan specifik anledning. Vidare uppfylldes 
konfidentialitetskravet genom att intervjupersonerna fick information om att personuppgifter 
förvarades och att enbart författarna, handledarna och examinatorn hade tillgång till datan. 
Plats och intervjupersonernas namn avidentifierades. Nyttjandekravet uppfylldes genom att 
intervjupersonerna fick information om att all samling av data enbart kommer användas i 
forskningssyfte och förvaras så att obehöriga inte har tillgång till datan. 

5.4 Kvalitetskriterier  

Enligt Bryman (2011) finns fyra delkriterier av tillförlitlighet då kvalitativ metod tillämpas, 
dessa är följande; 

Trovärdighet; det finns flera rimliga beskrivningar av den sociala verkligheten. Genom 
trovärdighet i studien säkerställs forskning att det görs enligt de regler som ska användas. 
Genom att tillämpa de regler som finns rapporterar man resultat till de medverkande i 
forskningen och får en återkoppling eller bekräftelse om forskarens uppfattning stämmer 
överens med medverkans verklighet (Bryman, 2011). I denna studie säkerställdes 
trovärdigheten genom att studiens forskning genomfördes enligt de regler som ska användas. 
Detta gjordes genom att framföra trovärdiga beskrivningar som återger det intervjupersonerna 
berättat om vid intervjuerna. Överförbarhet; genom intensiva beskrivningar av de faktorer 
som finns i en kultur kommer man åt överförbarhet. Överförbarheten användes genom att 
studiens fokus ligger på individer som arbetar som specialpedagoger i årskurs ett till nio på 
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kommunala grundskolor (Bryman, 2011). Studiens fokus var att söka ingående istället för en 
bredare kunskap och intervjupersonernas svar har tolkats utifrån syftet och frågeställningarna i 
studien Pålitlighet; forskaren ska säkerställa att det framställs en fullkomlig och åtkomlig 
beskrivning av forskningsprocessens alla avsnitt. Genom en beskrivning av alla 
forskningsprocessens avsnitt uppnåddes pålitligheten i studien. Detta skedde i samband med 
att vi bland annat återger information som urval, avgränsninga, utformning av intervjuguide 
och bearbetning av empirisk material (Bryman, 2011). Möjlighet att styrka och konfirmera; 
forskaren har vetskap om att det inte går att få fullkomlig objektivitet i samhällelig forskning 
och därav garanterar att forskaren handlar i god tro. Forskaren till studien kommer utesluta 
sina egna värderingar och inte påverka resultatet av studien (Bryman, 2011). Studiens 
författare har inte medvetet påverkat studien med egna värderingar.  

6. RESULTAT 
Under följande rubrik framställs materialet som samlats in från fyra intervjuer som gjorts. 
Intervjupersonerna presenteras genom en bokstav (A-D) och detta görs för att skydda 
intervjupersonernas integritet. Resultatet är uppdelat i fyra huvudteman som följs av 
subteman. Resultatet kopplas till nivåerna som återfinns i teorin som valts för studien, 
Bronfenbrenners ekologiska modell. Exonivån inkluderas i makronivån eftersom exonivån 
påverkas av innehållet i makronivån. Första rubriken i detta kapitel ger inblick i hur de olika 
specialpedagogerna arbetar, vad de har för arbetsuppgifter och utbildning. Under andra 
rubriken besvaras frågeställning fyra. Under tredje rubriken besvaras frågeställning ett. Under 
fjärde rubriken besvaras frågeställning två och under femte rubriken besvaras frågeställning 
tre. 

6.1 Utbildning och arbetsuppgifter 

Intervjupersonerna har olika utbildningar. Det gemensamma är att de har lärarutbildning i 
grunden och sedan vidareutbildat sig till specialpedagog. Två av intervjupersonerna har en 
ämneslärarutbildning där en av dessa har huvudämnena svenska, engelska och SO från årskurs 
1-7 och den andra specialpedagogen har svenska, svenska som andra språk och historia från 
årskurs tre till gymnasienivå. Två av intervjupersonerna är utbildade förskolelärare. Alla fyra 
har en lång erfarenhet av att jobba som lärare på grundskolor och har vidareutbildad sig till 
specialpedagog. För att utbilda sig till specialpedagog måste man ha lärarexamen samt jobbat 
som lärare i minst tre år. Tre av intervjupersonerna är de enda anställda specialpedagogerna på 
deras skola och menade att fler specialpedagoger behövs eftersom tiden brister. 
Intervjupersonerna menar att de kunskap de fått om ADHD har de fått läsa själva. Vidare har 
de fått handleda skolpersonalen om hur man bemöter elever med diagnosen ADHD och vad 
man bör tänka på gällande dessa elever.  
 
En av intervjupersonerna har administrativ tjänst och jobbar inte mycket i klassrum med 
elever. Intervjupersonen har en handledande och stödjande arbete där hon har handledning 
med personal kring elever och undervisningssituationer. Specialpedagogers arbetsuppgifter 
beskrivs av alla fyra intervjupersoner handla om att ha övergripande ansvar för elever i behov 
av särskilt stöd, se till att utredningar görs och följs upp, att åtgärdsprograms skrivs, att 
resurser fördelas, vara en del av Elevhälsoteamet och att rätt elev får rätt pedagog/resurs. 
Specialpedagogers arbete beskrivs som ett drivande arbete där de driver hela skolutvecklingen 
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framåt. En av intervjupersonerna jobbar 40 procent som specialpedagog och 60 procent som 
speciallärare där intervjupersonen beskriver sina arbetsuppgifter som ovannämnda. 
Intervjupersonen arbetar samtidigt som speciallärare och har undervisningar för elever. 

6.2 Relationer och samverkan  
6.2.1 Mikronivå  
Intervjupersonerna betonar vikten av att skapa och bevara goda relationer till elever och 
vårdnadshavare. De menar att det är viktigt att bemöta elever med diagnosen ADHD på rätt 
sätt. Med detta menade intervjupersonerna att det är viktigt att ha förståelse för elever med en 
diagnos som ADHD. Att eleverna är hyperaktiva och har koncentrationssvårigheter beror inte 
på att de är ”stökiga”, ”ointelligenta” eller ”ouppfostrade”. Det finns en förklaring till de 
beteenden som dessa elever har. Vikten av att ha kunskap om diagnosen för att möta eleven på 
ett respektfullt sätt poängteras. En god relation blir till när lärare och specialpedagoger ger en 
elev med ADHD valmöjligheter, är lyhörda och har förståelse menade intervjupersonerna. Att 
undervisa och hjälpa elever att använda de resurser och hjälpmedel som eleven har tillgång till 
är en förutsättning att det finns en bra relation mellan personal och elev. Samtidigt som en god 
relation är betydelsefull, är den även ömtålig. 

Direkt då man får eleven, så är det en person som man måste lära känna. Att lära 
känna någon, det vet ju vi allihopa, man blir ju inte bästa vänner bara genom att 
träffas en gång. Och då för att man ska kunna få den här ingången, för jag tänker 
också att barn med ADHD, att göra riktigt fel vid ett tillfälle kan förstöra allt det här 
(Intervjuperson D).  
 
De insatser som är mest framgångsrika och som fungerar bäst de är de där elev har 
fått vara med och bestämma. Det är väldigt viktigt att lyssna på eleven. Vi kan ha 
insatser där vi känner det ”här skulle vara det absolut bästa”, kan vi tycka, men det 
är eleven som måste sitta med exempelvis skuggshuggar hörlurarna. Även fast vi vet 
att det är bra för eleven så kan vi inte tvinga eleven att ta emot hjälp. Vi måste hitta 
sådana lösningar som faktiskt fungerar och som känns okej (Intervjuperson C). 

6.2.2 Mesonivå 
Alla fyra intervjupersoner poängterar vikten av att skola och hem samverkar. Detta ses som en 
förutsättning i arbetet med elever med diagnosen ADHD. Förtroende är A och O. En god 
relation och samverkan mellan vårdnadshavare och skola bidrar till att vårdnadshavare kan få 
förståelse för barnets svårigheter i skolan. Detta kan i sin tur ge vårdnadshavare förståelse för 
barnet och att de exempelvis inte ska pressas med att göra läxor och skolarbeten. 
Intervjupersonerna menar att via en kontaktbok som går från skolan till hemmet, och från 
hemmet till skolan, kan vårdnadshavare och skola ha små konversationer varje dag. Detta 
bidrar till att skolan vet vad som händer i hemmet som kanske kan påverka eleven i skolan och 
tvärtom.  
 
Genom en god samverkan och relation mellan vårdnadshavare och skola kan olika idéer för 
strategier diskuteras. Vårdnadshavare känner sitt barn bäst, menade intervjupersonerna och på 
så vis kan de hjälpa personal i skolan med idéer för strategier för eleven med diagnosen 
ADHD. De insatser i skolan som är mest framgångsrika och som fungerar bäst är där 
vårdnadshavare och elev fått vara med och bestämma. Inte enbart ena vårdnadshavaren, utan 

Sida �  av �26 51



båda. Har man inte eleven och föräldrarna med sig, då arbetar man inte som ett team och då 
fungerar inte insatserna heller. Vissa vårdnadshavare har blivit så illa behandlade av skolor att 
tilliten och relationen fått repas.  

Relationen mellan vårdnadshavare och skola är oerhört viktigt. De fall med elever 
som vi känner att vi misslyckats är också de fall där samarbetet med föräldrarna inte 
fungerat. Många av barnen som kommer till skolan börjar vid 08:00 och slutar vid 
15:00. Det enda vi ser är hur barnen beter sig mellan 08:00-15:00. Det är viktigt att 
vi får en helhetsperspektiv av elevernas liv. Vi vill veta när energin tar slut och hur vi 
ska fortsätta. Vart tar energin slut och vart hämtar man energin. Samarbetets med 
familjen är viktigt eftersom målet för oss är att det ska funka i helhet och inte bara i 
skolan eller hemma (Intervjuperson B). 

Något intervjupersonerna menade kunde påverka samverkan mellan vårdnadshavare och skola 
är om vårdnadshavarna är skilda. Något annat som kan påverka samverkan är att det finns 
vårdnadshavare som inte varit mottagliga för att eleven behöver utredas för diagnos. Då 
uppstår det en konflikt eftersom vårdnadshavare menar att det inte är något ”fel” på deras 
barn, det är bara mentorn/personal som ogillar eleven. Språksvårigheter påverkar också 
samverkan där intervjupersonerna menar att det bland annat kan beror på hur ordet ”psykolog” 
översätts vid tolksamtal med vårdnadshavare. På andra språk har ordet visat sig innebära något 
negativt och skamligt. 

Det jag har märkt genom min yrkesaktiva tid, det är ju också det här med om man 
behöver ha tolk när man pratar med föräldrarna så är det väldigt viktigt hur tolken 
översätter exempelvis psykolog. Vad det blir för översättning gentemot föräldrarna 
(Intervjuperson C). 

Intervjupersonerna beskriver att det är svårt att få tider och remisser till BUP. Samarbetet 
mellan skola och barn och ungdomspsykiatrin (BUP) brister. Samtidigt är kontakt med BUP 
väldigt givande då de är kunniga inom många olika områden, inte minst ADHD. 
Vårdnadshavare kan känna en lättnad över att det finns någon man kan ringa och rådfråga när 
de väl kommit i kontakt med BUP. 

Vi har någon elev som stått i över ett år i väntan, nu ett och ett halvt år senare har han 
kommit till BUP för utredning (Intervjuperson A). 

Samverkan mellan pedagogerna och specialpedagogerna på skolan lyfter intervjupersonerna 
fram. Intervjupersonerna beskriver att när en elev väl får sin diagnos, är det viktigt att sprida 
det till all personal på skolan. Detta är betydelsefullt eftersom att elevens personlighet och 
beteende förklaras. Diagnosen ger personalen en ”aha”-upplevelse och gör så att man får 
bättre förståelse för eleven. Detta i sin tur leder till att specialpedagogen kan börja arbeta med 
strategier och insatser för att hjälpa eleven hantera sin diagnos. Intervjupersonerna beskriver 
hur deras utbildning på specialpedagogprogrammet har tryckt på att man ska fokusera på det 
som fungera och inte på det som inte fungerar. Det viktiga är att utgå från det som faktiskt 
fungerar och arbeta därefter. 

Vi utgår inte från att man har ADHD och är i större behov av något speciellt. Alla 
barn har sina egna behov och man utgår från individuella behov. Det spelar ingen roll 
att du har ADHD (Intervjuperson B). 

Intervjupersonerna beskriver specialundervisningen där man försöker nå eleverna i klassen än 
att ha specialgrupper. Alla elever som har särskilt stöd tillhör en klass. Specialpedagogerna 
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tänker att de går till eleverna, än att eleverna ska komma till dem. På så sätt är de mycket i 
klasserna vilket leder till ett stort samarbete med lärare, mentorer och andra pedagogerna, 
främst med pedagoger i ämnena matte, svenska & engelska. När det gäller barn med ADHD 
eller annan form av särskilt stöd så sker samarbete med mentorer också. Man tittar på helheten 
och tillsammans ser man över hur informationen ska ges till barnet så tydligt som möjligt och 
hur alla läxor och papper ska komma hem.  

Både lärare och specialpedagoger är duktiga på att tänka struktur. Man samarbetar 
med varandra om hur man ska anpassa undervisning, eller om man har hamnat i en 
problematiks situation ber man varandra om hjälp. Vi ser även till att alltid skriva upp 
start och sluttid på lektionerna, eftersom det både leder till struktur och ram men 
också för att det är den vanligaste frågan som är förekommande bland eleverna. 
Några av dessa elever kan behöva en egen lapp där det står var som ska göras samt 
slut- och starttiden. Utifrån deras individuella behov lyckas vi möta varje individ 
ganska väl (Intervjuperson B). 

Intervjupersonerna menar att om en elev inte lyckas på en lektion är det inte fel på eleven. 
Detta kan vara ganska smärtsamt för vissa lärare att ta till sig, att det sätt man arbetar på inte 
gynnar just den eleven. I många fall upplevs det att lärarna lämnar ansvaret någon annanstans, 
oftast hos de som är sämst rustade. Det handlar ofta om att man lämnar över det på 
vårdnadshavarna som redan är väldigt hårt ansatta.  

Den som liksom tar ansvaret är den som kan förändra. I skolan så är det pedagogerna 
och alla vi som jobbar i skolan som måste ta ansvaret. Om eleven inte lyckas på min 
lektion så är det inte eleven det är fel på det jag har gjort är fel på (Intervjuperson C). 

Enligt intervjupersonerna är ADHD inte den överrepresenterade diagnosen på skolorna. Ena 
intervjupersonen menade att de hade max fem elever med diagnosen och några stycken som de 
misstänker har den, men som inte fått diagnosen ADHD ännu. En annan intervjuperson 
menade att de har tre elever med diagnosen ADHD, men att de har misstankar om minst fem 
elever till.  

Mellan 15- 20 iallafall av 561 elever på skolan. Och sen har vi några som är under 
utredning, som vi har anmält och som vi funderar på (Intervjuperson B). 

Intervjupersonerna menar att det finns både pojkar och flickor som är utåtagerande och 
hyperaktiva, så som det finns de som är väldigt inåt. Intervjupersonerna menar att det 
egentligen inte finns någon skillnad mellan pojkar och flickor, men att de överrepresenterade 
eleverna med ADHD på skolorna är pojkar. En annan intervjuperson menade att denne aldrig 
hade jobbat med flickor med ADHD. Samtidigt menade intervjupersonerna att det både finns 
flickor och pojkar som får specialpedagogisk stöd. 

Jag tror inte att det finns någon skillnad egentligen utan att det handlar mer om 
personlighet (Intervjuperson C). 

Jag har nästan aldrig haft flickor med ADHD, tror man ju (Intervjuperson A). 

 6.2.3. Makronivå 
Intervjupersonerna menar att det är viktigt att vårdnadshavare är medvetna om skolplikten och 
de krav som finns. Detta på grund av att elever med ADHD oftast riskerar att bli så kallade 
hemmasittare. Svårigheter vid samtal mellan skola och vårdnadshavare om vad skoplikten 
betyder har uppstått vid tolksamtal med de vårdnadshavare som inte talar det svenska språket. 
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Intervjupersonerna menar även att det är viktigt att vårdnadshavare är medvetna om skolans 
skyldigheter gällande elever med diagnosen ADHD, men även gällande elever som misstänks 
ha diagnosen. De menar att konflikter ibland har uppståt då skolan påpekat att en utredning 
bör göras. Det är viktigt att vårdnadshavaren förstår att skolan är där för att underlätta och är 
med en och inte emot en.  

Det som kan göra det svårt för samarbete med en del föräldrar är att de inte pratar 
svenska. Det uppstår en kommunikationssvårighet för en del ord som diagnos 
förknippas med något negativs så som skoplikt är svår att förklara (Intervjuperson D). 

 6.3 Intervjupersonernas beskrivning av svårigheter 
6.3.1. Mikro- & mesonivå 
Intervjupersonerna beskriver att svårigheter som kan uppstå i ett arbete med elever med 
diagnosen ADHD är att man i början inte har någon relation. Man känner inte eleven och man 
behöver tid för att bygga upp en relation. Ibland går det inte alls att börja skriva en 
handlingsplan eller att hjälpa eleven använda de olika hjälpmedlen. Intervjupersonerna lyfter 
vikten av att skapa en god och trygg relation för att efter detta kunna utveckla ett gott 
samarbete med eleven för den enskildes bästa. Klasslärare har bättre relation med eleverna och 
en samverkan mellan specialpedagoger och pedagoger är därav av stor vikt.  

Vi har elever som vi arbetar jätte mycket med, och så har vi elever som vi inte behöver 
jobba lika mycket med. Allting handlar om struktur. Hur strukturen ser ut. Då är det 
oftast en helhetsstruktur. Är allt välorganiserat flyter allting på ganska väl. Det är när 
strukturen brister, det är då svårigheterna kommer. Det kan handla om skolans 
struktur som skapar kaoset (Intervjuperson B). 

Intervjupersonerna belyser svårigheter med elever med diagnos ADHD utifrån de krav som 
finns på skolan. Krav som att eleven ska kunna tänka sig in i någon annans värld, tolka någon 
annans perspektiv, att argumentera och vara källkritisk, vilket elever med diagnosen ADHD 
har svårigheter med. Det finns en väldigt nedsatt förmåga att göra det. Intervjupersonerna 
menar att okunskap om diagnosen gör att elever blir missförstådda och misstrodda. En elev 
som påpekar att denne får ont i öronen av all ljud eller inte kan göra läxorna och en pedagog 
svarar på detta med ”amen, ryck upp dig!” gör att eleven känner sig misstrodd. 

Jag tror att det är mycket vanligare att folk säger ”Jaha, ADHD. Ja, men då förstår 
jag”. Liksom, man förstår utifrån att diagnosnamnet, eller vad man ska säga, har 
blivit mer allmänt gods. Men vad det egentligen innebär tror jag fortfarande är lika 
svårt att få grepp om (Intervjuperson C). 

Intervjupersonerna beskriver att elever med ADHD oftast har svårigheter med organisation 
och planering. Finns inte strukturen och de vanliga ramarna, kan eleverna med ADHD bli 
oroliga. Detta gäller inte enbart elever med ADHD och en intervjuperson exemplifierar detta 
uttalande genom följande citat; 

Prova att resa utomlands och bli sjuk. Man vet inte vilket nummer man ska ringa, 
vilken försäkring gäller, jag har glömt mitt sjukförsäkringskort, ska man ringa en 
vårdcentral, vart finns en vårdcentral osv. När dom vanliga ramarna inte finns längre 
brister koncentrationen, inte bara på barn med ADHD (Intervjuperson B). 
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Det är viktigt att strukturen är tydlig, ibland behöver vissa elever mer tydlighet än andra. Med 
tydlighet menar intervjupersonerna inte att man ska var sträng, utan det kan vara att man gör 
ett schema och att det finns någon som har en helhetsöverblick.  

Vi har elever som behöver stöd i att komma hit på morgonen och veta vart de ska ta 
vägen fast att det var tisdag ”idag igen”. För förra tisdagen, ´”vad gjorde jag då, jag 
vet inte”, till såna som behöver ”det här är ett schema”, ”Jaha. Vad bra. Tack, då 
följer jag det” (Intervjuperson B). 

Intervjupersonerna beskriver att elever med ADHD har en ökad risk för att även bli så kallade 
hemmasittare, alltså att eleven inte kommer till skolan. Man söker efter alla möjliga vägar till 
motivation för att eleven ska komma till skolan. Intervjupersonerna lyfter vikten av att fråga 
eleven själv vad de skulle tycka är en motivation nog för att komma till skolan, datorspel, ta en 
fika, eller praktisera. Arbetet med dessa elever ses som en svårighet då det handlar om flera års 
av misslyckande från skolans sida. I en sådan situation sitter man i ett ledsamt ställe där man 
känner att det är ledsamt för elevens skull därför att man vet att det är en elev som har 
potential. Att jobba med att motivera elever som blir så kallade hemmasittare är en jobbig 
situation för en själv som specialpedagog. 

Då pratade jag med en elev som liksom säger att ”ja jag vet att det handlar om att jag 
ska få betyg och att jag ska kunna gå på gymnasiet och det är det jag vill och det 
borde ju vara motivation  nog men det är det inte och det finns inget annat som du kan 
ge mig eller köpa till mig som ger mig den här motivationen” (Intervjuperson C). 

Intervjupersonerna menar att man ska ha en inställning där man aldrig kan säga att man ger 
upp som specialpedagog, att man aldrig får ge upp på en elev. Det är viktigt att man har 
tålamod. Saker och ting måste ta tid, precis som det kan ta tid att utveckla ett företag, 
organisation eller något annat, likaså tar det tid att förändra ett arbete med en elev. Detta är 
viktigt att poängtera och påminna pedagoger som oftast vill att det ska bli perfekt omedelbart. 
Allt kan inte alltid bli perfekt, det viktigaste är att man ser framsteg på det som gjorts och att 
inte glömma att det tar tid. Skolpersonalen har en bild av att eleven ska komma tillbaka, vara 
super motiverad, ha 100 procents närvaro och endast vara borta vid kräksjuka eller pesten.  

Man ska nog aldrig räkna med att det kanske blir perfekt, det här exemplet, eleven 
som har hög skolfrånvaro, det tar minst lika lång tid att bli helt återinsatt i skolan som 
man har varit frånvarande. och ofta så är det ju den tiden man inte har och därför så 
tänker jag att just den här eleven hade 100 procents frånvaro, när jag arbetade med 
eleverna, det var i 8an, som eleven då hade 100 procent frånvaro, när eleven då fick 
sina fem plus tre och till och med några fler betyg i 9an så hade eleven en närvaro i 
skolan på 50 procent (Intervjuperson C). 

 
6.4 Intervjupersonernas beskrivning av möjligheter 

6.4.1. Mikro- & mesonivå  
Intervjupersonerna beskriver elever med diagnosen ADHD som kreativa, fulla med idéer och 
intelligenta. Intervjupersonerna lyfter vikten av att man samarbetar med eleven för att hitta det 
som eleven tycker om att göra och att man som specialpedagog finns där för att ge stöd. I 
arbetet som specialpedagog ska man tänka på att det bara finns möjligheter. Det är viktigt att 
inte säga att ”ingenting fungerar” eftersom man då redan dömt arbetet med eleven på förhand. 
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Varenda gång man ska föreslå en ny strategi, ett nytt sätt att arbeta på, är det viktigt att man 
levererar och tror på att det faktiskt kommer fungera. 

Antingen är det som så här att man vet, man går in med att man vet att det här är en 
eleven där man har provat jätte, jätte mycket, och vi har inte hittat rätt ännu. Det är 
väl det som är så viktigt att säga; vi har inte hittat rätt ännu! Jag måste faktiskt tänka 
att eleven har en inneboende förmåga (Intervjuperson C).  
 
De är oftast väldigt smarta och snabba och duktiga. Vi måste ju hjälpa de med 
strategierna. Det är vi som hela tiden måste underlätta för de här eleverna 
(Intervjuperson D). 

Intervjupersonerna beskriver barn med ADHD som väldigt drivna och att de alltid är på väg 
någonstans. De hittar egna vägar och är väldigt intuitiva på det sättet. Många av eleverna med 
ADHD är duktiga på att driva på och hålla sig aktiva. För många av dessa elever kan det 
fungera här och nu, men kanske inte för enlighet och kanske inte så som det ska fungera. 

Många av barnen är duktiga på att just driva på så att de mår bra. Många av dem 
hittar egna strategier för hur de ska klara sig. Det tycker jag att barnen som har olika 
svårigheter är bra på. Att klara sig vidare i livet och hitta egna sätt och strategier. 
Man har säkert läst om barn som begår kriminella handlingar. Föst och främst är 
dom inte barn, dom är vuxna och sedan som gör dom egna valmöjligheter. Här i 
skolan finns det bara möjligheter (Intervjuperson B). 

Intervjuperson lyfter vikten av att saker och ting måste utvärderas tidigt och detta är en 
balansgång mellan att sitta på händerna och faktiskt göra en ny insats. Intervjuperson menar 
att det är viktigt att man provar olika insatser. Funkar inte en insats är det viktigt att man 
lyssnar på det eleven har att säga. På så sätt får eleven förtroende för en som specialpedagog, 
när man lyssnar och visar att elevens åsikter är viktiga för en. Även här poängterar det att det 
kan ta tid att hitta den rätta insatsen och att man inte ska ge upp. Det är viktigt att fortsätta 
försöka finna det som passar den enskilda individen. 

De här eleverna som har den här typen av funktionsnedsättning, det är lite att det är 
lite av och på, antigen så funkar det eller så funkar det inte. Och då är det redan vid 
första knappklicket. Jag är åtminstone sådan att ifall jag tänder lappan och det funkar 
inte, så provar jag två gånger till. Å det är så vi inte ska göra. Utan att märker vi att 
det inte funkar och vi har provat, oftast vill vi prova en eller två veckor, om det är en 
rutin som ska brytas och man behöver ge det lite tid, men märker man att ”nää det 
här funkar inte”, då får man ju ta och knyckla ihop det och kasta det över axeln 
(Intervjuperson C). 

Du vinner i förtroende genom att säga ”det här funkar inte, då ska vi inte göra det här 
mer utan då gör vi det här istället och så provar vi och ser ifall det funkar” Och att 
man är tydlig med att ingenting här är skrivet i sten, vi kan ändra. Och när man hittar 
rätt då kan man ju köra på det (Intervjuperson C). 

 
Vikten av att lyssna på vad eleven själv känner att denne behöver och klarar av lyfts fram. 
Eleven bör få en chans att visa att denna klarar av det och detta exemplifieras i följande citat;  

Även om vi tyckte att eleven skulle stå längst bak när de ska gå någonstans med 
klassen, så önskade han att stå längst fram och det har fungerat utmärkt 
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(Intervjuperson A). 

6.4 Diagnosens betydelse  
6.4.1. Mikronivå  
Intervjupersonerna beskriver vikten av en diagnosen för elever och menar att för elever kan 
diagnosen förklara att man inte är dum och konstig, som många elever kan känna att de är. Det 
ger eleven förståelse för sig själv till varför man inte kan koncentrera sig, varför man inte kan 
sitta stilla och varför man kanske behöver mer stöd än andra elever. Intervjupersonerna 
poängterar att eleverna inte särbehandlas i skolan efter att de fått en diagnos. Diagnosen 
underlättar arbetet med eleven eftersom specialpedagogerna får bättre förståelse. Samtidigt 
menar man att eleven kan känna en lättnad över att pedagogerna och vårdnadshavare äntligen 
förstår en. Intervjupersonerna menar  att diagnosen i vissa fall har inneburit svårigheter med 
kamratskap på grund av bland annat symtomen hyperaktivitet. Därav kan betydelse vara viktig 
för eleverna eftersom de faktiskt kan få förståelse för varför man inte riktigt passat in. 
Samtidigt kan det vara helt oviktigt för vissa elever. 

Försöker förstå varför eleven exempelvis inte kan sitta i klassrummet i 60 minuter. Vi 
förstår att eleven behöver 5 minuters rast för att sedan jobba vidare efter halva 
lektionen. Viktigt för att eleven ska förstå att det beror inte på att du är dum, snarare 
på ADHD (Intervjuperson B). 

Ibland känner vissa elever som har diagnosen ADHD sig utanför bland sina 
klasskamrater. Det kan  bero på att en del befinner sig i specialundervisningar istället 
för det vanliga klassrummet (Intervjuperson D). 

Inkludering beskrivs som ett jättebra begrepp, men att inkludering är en känsla. 
Intervjupersonerna menar att man inte kan tvinga en elev vara i en grupp eller så mycket som 
möjligt med sin klass, utan att eleven mår bra av det. Det är inte inkludering. Istället är det 
viktigt att eleven blir inbjuden till olika aktiviteter och känner sig välkomnad. 

Det är när en elev känner att jag tillhör den här skolan eller jag tillhör den här 
gruppen. Det är inkludering.  Man pratade istället om frånenlighet. Det är faktiskt ett 
begrepp också. Du har rätt till frånenlighet. Att man inte alltid behöver vara 
inkluderad (Intervjuperson C).  

6.4.2. Meso- & makronivå  
Intervjupersonerna poängterar att diagnosens betydelse i skolan egentingen inte alls är viktig.  
För vissa vårdnadshavare är ordet negativt laddat. De kan känna sig förnedrade då de anser att 
deras uppfostran ifrågasätts. Eleverna har rätt till stöd och insatser i skolan ändå och behöver 
inte en diagnos för att få en anpassning. I skollagen lyfts elever rättigheter till extra 
anpassningar och särskilt stöd, oavsett om de har eller inte ha en diagnos. En diagnos 
underlättar det för för pedagogerna, det blir som ett stöd som förklarar vad eleven behöver, 
varför eleven gör som denne gör och varför det kan vara svårt med vissa saker. Själva 
diagnostiseringen av ADHD handlar inte om att visa hur dålig man är, vilket många av 
intervjupersonerna menar är vad vissa vårdnadshavare och elever ofta associerar diagnosen 
med.  

Att ha ADHD eller få ADHD innebär faktiskt att man har svårigheter inom vissa 
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områden. Det handlar inte om att visa hur dålig man är, snarare att visa ”hur gör 
man då” (Intervjuperson B). 

För oss pedagoger är den totalt oviktig egentligen. Därför att vår uppdrag är att möta 
eleverna och ge den de anpassningar och stöd som de behöver. Oavsett vad de har för 
diagnos (Intervjuperson A). 

Det jag tycker att vi glömmer att göra som pedagoger är att titta vad anledningen är 
till att eleven har svårigheter. Jag tror inte att det alltid är en diagnos, snarare hur 
uppväxtmiljön för eleven ser ut (Intervjuperson D). 

Intervjupersonerna menar att det kan vara allt från oviktigt till viktigt för vårdnadshavare för 
att förstå att det inte handlar om uppfostran eller någon annan anledning. För de familjer som 
gått igenom en väldigt lång process där man fått kämpa för att det ska bli en utredning eller 
diagnos, är det jätteviktigt. Det är som ett litet avslut. Diagnosen ger vårdnadshavaren en 
förklaring till varför vissa saker inte har fungerat, varför vissa saker fungera i skolan men inte 
i hemmet och tvärtom. Intervjuperson menar att vårdnadshavare kan känna en lättnad efter att 
barnet fått diagnosen då det ger svar på många frågetecken som de brutit på. Genom att få en 
diagnos kan vårdnadshavare läsa om diagnosen, samarbeta med skolan och få större förståelse 
för sitt barn då diagnosen förklarar olika svårigheter och beteenden.  

I skolan kan det ge oss en viss så här ”Jaha, vi har gjort rätt”, men det är mycket mer 
förlösande för vårdnadshavare, och elev tänker jag. Därför att då får man kanske en 
förklaring till varför vissa saker inte har fungerat (Intervjuperson C).  
 
Ordet diagnos förknippas oftast med något negativt från föräldrarnas håll, att en elev 
är dum, att det är något fel på eleven (Intervjuperson D). 

7. ANALYS 
7.1 En samverkan mellan mikro, meso och makronivå  
Specialpedagogernas arbete med elever med ADHD  kopplas till de olika nivåerna som finns i 
Bronfenbrenners ekologiska modell. Analysen kopplas till nivåerna som återfinns i teorin som 
valts för studien, Bronfenbrenners ekologiska modell. Exonivån inkluderas i makronivån 
eftersom exonivån påverkas av innehållet i makronivån. Dessa olika nivåer, mikro, meso och 
makro, samverkar med varandra, vilket har kommit fram i resultatet. Intervjupersonerna 
beskriver att det både finns möjligheter och svårigheter i arbetet med elever med ADHD. 
Utifrån det resultat som kommit fram visar det att arbetet med elever med ADHD bygger på 
förståelse som måste utgå från individen och det sociala sammanhang som denne befinner sig 
i. Enligt Andersson (2013) används Bronfenbrenners ekologiska model allt mer och anses vara 
ett teoretiskt perspektiv för förståelsen av sociala problem. Teorin kan användas för att förstå 
barn- och ungdomars beteendeproblem som kan uppstå i skolan.  
 
Hjörne (2004) menar att man leta efter en diagnos att sätta på barnet för att barnet ska få 
tillräckligt med resurser i skolan. Detta finner hon nackdelar med eftersom barnet då 
kategoriseras som ett ”handikappat barn” vilket leder till att självkänslan påverkas negativt. 
Många vårdnadshavare kan uppleva det som positivt när barnet får en diagnos, men Hjörne 
(2004) lyfter att en diagnos inte ska behövas för att få den hjälp som eleven eventuellt 
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behöver. Tittar man utifrån vårdnadshavarnas och skolans perspektiv menas det vara bra om en 
diagnos sätts tidig, men vi bör tänka mer utifrån ett barnperspektiv enligt Hjörne (2004) och 
Hjörne och Säljö (2008). Att vårdnadshavare upplever diagnosen som positiv framkommer 
även i resultatet av denna studie. Diagnosen ska inte behövas för att eleven ska få insatser och 
hjälp eftersom eleven har rätt till hjälp och stöd oavsett diagnos. Intervjuade 
specialpedagogerna i denna studie menar att eleverna inte särbehandlas, alltså kategorisera. 
Specialpedagogerna talar om diagnosen i en mycket positiv anda. Nackdelar med diagnosen 
finns och det har forskning visat, samtidigt som det kan vara en hel de positivt med diagnosen 
också. I resultatet framkommer det, utifrån mesonivån, att uppväxtmiljön har stor betydelse 
för en elevens svårigheter och att det inte alltid är en diagnos som är svaret.  
 
Leckström (2001) antyder att trovärdigheten på medicinska experter gör det svårare för 
pedagoger att ifrågasätta deras uttalande. Faktorer som påverkar elevens skolgång indirekt är 
samhället utveckling och de utökade kraven som ställs på vuxna, ekonomi, arbetslöshet, stress 
och tidsbrist. Oftast handlar det om att sätta en diagnos, men det man istället borde fokusera på 
är varför barnet har symtom. Den kunskap om diagnoser som intervjupersonerna i denna 
studie har fått har de läst till sig på egen hand, vilket både kan vara positivt och negativt. 
Utifrån makronivån kan detta beskrivas som ett samhällsproblem då utbildning i 
specialpedagogprogrammet som är en vidareutbildning inte, enligt denna studie, gett ut 
kunskap om diagnoser, inte minst sagt fördelar och nackeldar med diagnoser. Då gäller att läsa 
på egen hand, både fördelar med diagnoser, men även att kunna vara kritisk och ifrågasätta 
diagnoser. Så fort en elev har problematik och svårigheter innebär det ofta att pedagogerna 
misstänker att det är en diagnos, när det i själva verket kan handla om hemförhållanden 
(mesonivå) och andra faktorer som gör att eleven har svårigheter.  
 
Diagnosen kan även medföra utanförskap för de barn som har ADHD. Trots 
intervjupersonernas positiva syn på diagnosen kan de påverka barnets i sociala sammanhang. 
Som Bronfenbrenners mesonivå beskriver påverkas individens utveckling av olika faktorer 
och utanförskap är ett exempel. Samtidigt påverkas barnet i mikronivån då denne inte upplever 
en samverkan med kamrater i skolan, vilket även påverkar barnets känslor. På så vis kan 
barnet forma en känsla av ensamhet och negativa erfarenheter i skolan som i sin tur kan göra 
att barnet inte vill gå till skolan. Barkley (2006) menar att forskning tyder på att barn med 
ADHD ofta avvisas i sociala sammanhang och har svårigheter att socialiseras med jämnåriga, 
exempelvis klasskamrater. Detta återkommer även i resultatet då intervjupersonerna menar att 
diagnosen i vissa fall har inneburit svårigheter med kamratskap på grund av bland annat 
symtomen hyperaktivitet.   
 
Bronfenbrenner (1977) menar att en positiv skolmiljö är en miljö där barnen kan utveckla 
relationer, positiva roller och meningsfulla aktiviter. En bra utvecklingsmiljö för barn är en 
miljö där barnen kan delta i ömsesidiga aktiviteter tillsammans med vuxna som de har en stark 
relation till. Varje individ ingår i olika system som påverkar individens utveckling. Teorin 
visar människans samverkan mellan medfödda egenskaper och miljöer som människan lever i 
där utvecklingen sker i samverkan med omgivningen. Därav är det viktigt med en bra 
anpassning som bidrar till ett bra samspel så att barnet kan uppnå framgång. Barn med ADHD 
har svårigheter att integrera sig med andra barn och enligt Gillberg (2013) uppskattas tre av 
fyra barn ha problem med kamrater på olika sätt. Det som händer i skolan påverkar det som 
händer i hemmet och tvärtom.  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Enligt forskning som Giota och Lundborg (2007) gjort framkom det att elever med utländsk 
bakgrund och elever med föräldrar med lägre utbildningsnivå var i större behov av 
specialpedagogisk stöd. Resultatet visade även att de goda specialpedagogiska insatserna 
visade god resultat. Detta berodde på att elever som fick specialpedagogisk stöd hade goda 
familjeförhållande och välutbildade föräldrar samt att dessa elever fick stöd under en kortare 
period. Intervjupersonerna menar att svårigheter har uppstått vid tolksamtal med 
vårdnadshavare som inte talar det svenska språket. Bland annat vid information om att en 
utredning kan behövas då vårdnadshavare har varit negativt inställda på grund av ordet 
psykolog. Detta kan ses som en brist på utbildning i språket vilket försvårar samarbetet med 
skolan gällande elevens framgång.  Detta kopplas till mesonivån då bristen på kunskap i det 
svenska språket är en påverkande faktor som påverkar samverkan mellan hemmet och skolan, 
vilket i sin tur påverkar barnets utveckling som återfinns i mikronivån också.  
 
Ny forskning visar att det framkommer skillnader i hjärnans volym bland barn med ADHD. 
Hjärnans utvecklas inte på samma sätt. Främst hos barn med ADHD är 72 procent av 
hjärnregionernas storlek mindre (Bralten m.fl. 2017). Kärfve (2000) har kritiserat diagnosen 
ADHD och menar att man inte kunnat påvisa att ADHD orsakades av något ”fel” i hjärnan, 
alltså motsäger hon den nya forskningen. Trots den nya studien som gjorts menar 
intervjupersonerna att barn med ADHD inte är ointelligenta eller dumma. Snarare tvärtom, 
intervjupersonerna menar att dessa elever är idérika, duktiga och snabba, vilket även Kärfve 
(2000) menar. Det dessa elever behöver är hjälp att finna strategier för att kunna hantera 
svårigheterna vid diagnosen. Genom att underlätta det för eleverna via de olika insatserna och 
hjälpmedlen når eleven framgång. Utifrån mikronivån innebär detta att barnet påverkas i 
samverkan mellan barnet och andra människor. Genom att barnet får hjälp med strategier och 
insatser påverkas barnet positivt då detta främjar barnets utveckling mot framgång. Trots att en 
del forskning, som tagits upp under rubriken ”Tidigare forskning”, visat att det finns en viss 
brist kring forskning kring det specialpedagogiska stödet och specialpedagogiska arbetet, 
stöter intervjupersonerna på många möjligheter genom sitt arbete med elever med ADHD.  
 
Kärfve (2000) menar att föräldrar och lärare friar sig själva från ansvar genom en diagnos. 
Detta uttalar sig inte intervjupersonerna om i resultatet i denna studie. Intervjupersonerna 
menar att för vårdnadshavare blir det en lättnad med en diagnos då denna ger en klarhet på 
frågetecken som funnits. Lättnadens förekomst kan bero på att vårdnadshavarna har blivit 
kritiserade eller känt att barnets problem har berott på dåligt uppfostran, när det egentligen 
berott på diagnosen ADHD. Intervjupersonerna var positiva till diagnosen då det förklarar 
även för dem som pedagoger vad eleven behöver för stödinsatser, varför eleven kan behöva ta 
pauser och andra orsaker som förekommer vid diagnosen. Genom att veta om diagnosen kan 
även vårdnadshavare hjälpa barnet genom att strukturera vardagen. Diagnosen är alltså inte ett 
hot mot vårdnadshavarna, snarare en förståelse och vilja att hjälpa barnet vidare.  
 
I Giota och Lundborg (2007) studie framkom nackdelar med det specialpedagogiska stödet då 
man ansett att hjälpen har använts som flykt för lärare vars elever inte klarar av de ”normala” 
kraven, vilket kan ge uttryck att dessa elever saknar lämpliga egenskaper för att uppnå de 
”vanliga” kunskapsmålen och nå framgång i skolgången. Detta kan leda till att elever hamnar 
utanför bland sina omgivningen för de saknar förmåga att klara skolan. I resultatet menade 
intervjupersonerna att uppgifter och läxor anpassas efter den enskilda individen med ADHD 
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då man på olika sätt försöker underlätta det för eleven och samtidigt försöker finna de rätta 
strategierna. Intervjupersonerna ansåg inte att arbetskollegorna använde diagnosen som flykt 
utan menade att det ständigt sker ett samspel mellan specialpedagogerna och övriga pedagoger 
på skolan. Tillsammans försöker de finna bästa lämpliga lösning för eleven inklusive 
vårdnadshavarnas och elevens tankar. Utifrån mesonivån påverkas eleven genom att 
skolpersonalen samverkan då dennes utveckling går framåt vid en god samverkan. Samtidigt 
kan utvecklingen gå bakåt vid en dålig samverkan, därav påpekar intervjupersonerna vikten av 
samspelet bland personalen i skolan. 

8. DISKUSSION  
Syftet med studien är att belysa vilka svårigheter och möjligheter specialpedagoger på 
grundskolor möter i sitt arbete med elever med diagnosen ADHD. Syftet är även att belysa hur 
specialpedagoger ser på skolans samspel med vårdnadshavare. Studien kommer även lyfta 
fram diagnosens betydelse för individen, vårdnadshavare och skola. Studiens syfte och dess 
fyra problemformuleringar anses vara besvarade. Under den här rubriken diskuteras studiens 
metod och resultatet med anknytning till tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten 
som valts för studien. Avslutningsvis framgår reflektion med åsikter och idéer om fortsatt 
forskning som skulle kunna vara intressant.  

8.1 Metoddiskussion 

I denna studie valdes en hermenuetisk forskningstradition och en kvalitativ ansats. Detta 
betyder att semistruktuerade intervjuer tillämpades vid de fyra intervjuerna som genomfördes 
med specialpedagoger. Semistruktuerade intervjuer ansågs som användbar metod för studien. 
Metoden som används i studien menas varit bra då syftet och problemformuleringarna anses 
vara besvarade.  
 
De avgränsningar som gjordes i studien gjordes för att hitta lämpliga intervjupersoner som 
hävdades kunna besvara syftet och problemformuleringarna studien hade. Avgränsningarna 
som gjordes var kommunala grundskolor, elever i årskurs ett till nio samt specialpedagoger. 
Vid intervjutillfällena fick vi kännedom om att speciallärare samt lärare/mentor också arbetar 
med elever med ADHD. Det visade sig även vara så att klasslärare/mentor oftast har bättre 
relation med eleverna. Andra avgränsningar var alltså möjliga för studien. Från en början 
kontaktades enbart två kommuner vilket visade sig inte vara tillräckligt för att samla in det 
material som behövdes för studien. Målet var att genomföra sex intervjuer, vilket inte 
uppfylldes. Utöver de två kommuner som kontaktades, kontaktades ytterligare fem andra 
kommuner. Vidare har de olika kommunerna olika insatser, specialområden och yrkesroller 
som arbetar med elever med ADHD. Många av skolorna som kontaktades hade enligt 
rektorerna ingen anställd specialpedagog, vilket försvårade möjligheten att finna 
specialpedagoger till studien. Detta gjorde oss fundersamma och vi frågade hur skolorna 
arbetade med elever med diagnosen ADHD. I många fall svarade inte rektorerna igen, och i 
andra fall visade det sig att även speciallärare och andra insatser fanns vid arbete med elever 
med ADHD, men då var studiens process redan långt gången för att kunna ändra i det som 
redan hade skrivits. Vi kontaktade rektorerna först för att få ett godkännande att kontakta deras 
anställda specialpedagoger. Då många inte svarade anser vi att det hade varit betydligt enklare 
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ifall vi haft tillgång till specialpedagogerna direkt. Dock hade vi inte fått ett godkännande från 
rektorn vilket behövs för att få göra en studie på skolan.  
 
En intervjuguide framställdes och efter första intervjun korrigerades den genom att tre frågor 
som ansågs överflödiga togs bort. En pilotintervju gjordes inte eftersom vi hade en intervju 
bokad tätt intill framställningen av intervjuguiden. Detta anses nu i efterhand ha kunnat göra 
annorlunda då en pilotintervju hade varit givande för att testa intervjuguiden. Utöver detta 
upptäcktes det vid flera tillfällen att intervjupersonerna gav omfattande svar som svarade på 
andra frågor vi hade förutom den som ställdes. Slutsatsen drogs att detta kan visa på att 
intervjufrågorna hänger samman vilket gör att flera frågor besvaras. Två frågor om samarbetet 
är redigerade frågor. Under första intervjun frågades det om relationen i dessa frågor. Detta 
visade sig bli omfattande svar som inte besvarade syftet eller studiens frågeställningar. Detta 
gjorde att frågorna ändrades från relation till samarbete. Vid ett tillfälle befanns sig inte båda 
skribenterna vid intervjun på grund av sjukdom. Detta kan ha gjort att viss material gick 
förlorad då följdfrågorna ställdes utifrån enbart en skribent till skillnad från resterande 
intervjuer.  
 
Tematisk analys användes i databearbetningen och analysen vilket tillförde till att teman och 
subteman uppstod. Teman i resultatet skapades genom att det uppstod likheter och skillnader i 
intervjupersonernas svar. De frågor som ställdes gick in i varandra vilket gjorde att materialet 
uppfattades svårt att beskriva under olika huvudteman. Tolkningen av materialet anses inte ha 
varit svårtolkat trots att intervjupersonerna ibland svarade på flera frågor samtidigt istället för 
en fråga. 

8.2 Resultatdiskussion   
Efter tolkning och analys av resultatet, framkommer det tydligt att  specialpedagogers arbetet 
med diagnosen ADHD är individuellt. Varje elev är unik med eller utan diagnosen. 
Specialpedagoger gör sitt yttersta i sitt arbete där fokus ligger på elevens egenskaper och 
möjligheter. Alla har inte samma svårigheter eller behöver därav inte heller likadana insatser. 
Insatserna är utformade utefter varje enskilda individ. Skolan försöker inom rimliga 
ekonomiska gränser tillfredsställa barnets behov. Evenemanget och viljan både från skolans 
och elevens håll är en betydande utgångspunkt.  
 
I resultatet kom det fram att specialpedagogerna inte arbetar specifikt med elever med 
diagnosen ADHD, de arbetar med elever som har svårigheter. Diagnosen i sig är betydelselös 
då skolans skyldighet är att ge stöd till de elever som är i behov av det. Diagnosen kan vara 
betydande för barnet själv, men inte för att få tillgång till insatser eftersom det har barnet rätt 
till oavsett diagnos. Vi bedömer att man genom kunskap och kännedom av diagnosen kan 
underlätta det för eleven med insatser och hjälpmedel. Även om diagnosen i sig är 
betydelselös för specialpedagoger då deras arbete innebär att hjälpa elever som har 
svårigheter, tolkar vi diagnosens betydelse som en vägledning för skolpersonal.  
 
De slutsatser som Houghtons m.fl. (2006) tar upp är att även när de fått sin diagnos och 
behandling, finns det svårigheter med att organisera sig så att de kan leva utan kaos. Genom 
att få diagnosen tidigare kan även insatserna sättas in i ett tidigare skede som gör att personen 
kan få hjälp att klara av skola.  Detta är även något som lyfts upp i resultatdelen i denna studie 
där intervjupersonerna berättat om elever som stått på kö länge för att bli utredda. Trots att 
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bland annat Hallerstedt (2007) menar att i skola ska inte en diagnos behövas och att ett barn 
ska och har rätt till att få tillgång till resurser, så är det en utgångspunkt för de pedagogiska 
arbetet som inte alltid fullföljs. Detta är inget vi märkt av vid våra intervjuer med 
specialpedagogerna som medverkat i denna studie. Specialpedagogerna uttryckte sig väldigt 
positivt och ansågs brinna för sitt arbete med elever med svårigheter oavsett om de har en 
diagnos eller inte. Dock kan vi inte uttala om oss alla skolor och alla specialpedagoger i hela 
landet. Vi utesluter inte det faktum att det förmodligen finns problematik gällande tillgång till 
resurser utan en diagnos.  
 
I resultatet kommer det fram att ordet diagnos oftast förknippas med något negativt att 
exempelvis eleven är dum eller att något är fel på eleven. Det är här problematik kan uppstå 
mellan skolpersonal och vårdnadshavare då en del kan ta detta som en förnedring på dennes 
sätt att uppfostra. Trots detta framkommer det att diagnosen har stor betydelse för en del 
familjer och barn. Elever känner sig förstådda och en lättnad över att de vet anledningen till 
varför de haft de svårigheter som de haft. Houghtons m.fl. (2006) studie beskriver diagnosen 
som positiv och intervjupersonerna i studien upplevde en lättnad över att de fått en förklaring 
till varför de känt sig annorlunda. Trots de positiva finns det även negativa aspekter med 
diagnosen. Intervjupersonerna från Houghtons m.fl. (2006) studie menade att de samtidigt som 
de fick en förklaring upplevdes också sorg eftersom de kände att de blivit stämplade av sin 
diagnos. Intervjupersonerna har haft problem med det sociala samspelet och en känsla av 
utanförskap där de kände sig annorlunda och isolerade från socialt umgänge. I denna studiens 
resultatet framkommer det att diagnosen bland annat inneburit svårigheter gällande 
kamratskap för elever med diagnosen ADHD. Vi tror att en konsekvens av svårigheter med 
kamratskap och socialisering innebär utanförskap och ensamhet. Även Schilling m.fl. (2011) 
menar att utanförskap kan leda till minskade utbildningsambitioner som i sin tur leder till 
negativa konsekvenser för socioekonomiska faktorer i vuxen ålder, vilket (Schilling m.fl. 
2011) visar i sin studie. Vi tror att den sociala biten är av stor vikt för elever med ADHD för 
att kunna utvecklas som person och lära sig nya saker av kamrater i samma ålder. På sätt och 
vis kan diagnosen vara positiv då den ger en förklaring för individen och omgivningen för 
varför eleven gör och är som denne är. Samtidigt kan det vara negativt eftersom en elev inte 
ska identifiera sig utifrån en diagnos. Faktorerna till ens beteende och svårigheter behöver inte 
betyda att det är en diagnos, det kan betyda att eleven har varit med om händelser under sin 
uppväxt som påverkat denne. 

Houghtons m.fl. (2006) beskriver att många av intervjupersonerna inte berättar för andra i sin 
omgivning om sin diagnos eftersom de upplever att det inte finns mycket förståelse eller 
kunskap kring problematiken. Genom att dölja att de har en ADHD diagnos, känner 
intervjupersonerna en press över att behöva lägga på en fasad som visar att det inte finns några 
problem. Vi anser att detta beror på att individerna inte vill känna sig utanför, utpekade eller 
särbehandlade bara för de har en diagnos. Detta är ett problem eftersom en diagnos inte ska 
identifiera personer, en diagnos ska enligt vår mening enbart vara till stöd och hjälp för 
svårigheter som kan uppstå. Att personer känner att de behöver dölja sin diagnos för andra inte 
har förståelse eller kunskap är ett problem som ligger på samhällsnivå. Utbildning gällande 
diagnos, inte enbart fördelarna, utan även kritik som finns gällande diagnoser existens, är 
viktigt för att överhuvudtaget kunna bygga upp en förståelse för individer, inte minst sagt 
elever, som befinner sig i dessa situationer. Gällande bemötande av elever i behov av särskilt 
stöd, menar Jakobsson (2002) att diagnoser inte ger tydliga riktlinjer för detta. Utbildning och 
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kunskap om diagnoser bör vara ett kriterium i skolans värld för skolpersonalen för att de på ett 
pedagogiskt sätt kan bemöta dessa elever, anser vi. 

Kritiken mot diagnostiseringen är den användning som diagnosen fått i skola. Genom 
diagnosen tolkas barn svårigheter samt fördelningar av resurser. Resurserna som finns kan 
bidra till en segregerad verksamhet i form av specialklasser och specialskolor. 
Intervjupersonerna menar att det är eleven själv som bestämmer ifall denne vill vara i 
klassrummet med de andra eleverna, eller ifall denne vill vara i ett grupprum. Trots att 
forskning visar att resurser kan bidra till en segregerad verksamhet, är det viktigt att påtala att 
skolpersonal samt vårdnadshavare måste lyssna på elevens önskemål också och ge dem en 
chans att visa att den klarar av saker. Vi utesluter inte att diagnosen kan bidra till en segregerad 
verksamhet, för det vet vi att den kan. Därav är det viktigt att det finns en samverkan mellan 
skolpersonal, vårdnadshavare och elever där eleven får uttrycka sig och säga vad denna tror 
blir den bästa insatsen. Vi anser att även om de tio första insatserna inte fungerar, är det viktigt 
att eleven får vara med och bestämma. 

Precis som Kärfve (2000), menar Jakobsson (2002) att det som är avgörande för elevens 
problematik är den sociala miljön och de situationer som denne stöter på, även Leckström 
(2001) drar samma paralleller. Velasquezs (2012) studie visade att lärarna såg ADHD som en 
störning, funktionshinder eller ett handikapp som har biologiska orsaker. Andra faktorer fanns 
inte på kartan. Velasquez (2012) menar att pedagogiska insatser som rekommenderats 
medicinskt för elever inte alltid är det som är aktuellt i praktiken. Hon menar att det finns en 
risk när en pedagogisk verksamhet styrs av den medicinska eftersom att problemen en elev 
med ADHD har bekräftas och förstärks istället för att lyfta fram elevens starka sidor. Även 
Hjörne (2004) menar att den medicinska forskningen gällande struktur som används i skola för 
elever med diagnos inte är anpassad för alla. Skolan förutsätter att alla barn med samma 
diagnos ska ha samma insatser, och inte individualiserade, enligt Hjörne (2004). Resultatet i 
vår studie visade att insatserna och arbetet med elever än individuella och intervjupersonerna 
såg diagnosen som en hjälpmedel för de elever som behöver stöd. Vi anser att alla insatser som 
rekommenderas inte alltid är aktuella och därav bör man prova olika insatser och lyssna på 
den enskilda individen innan man fastställer en insats, vilket även våra intervjupersoner lyfte. 
Idag är det beteendekriterier som identifierar diagnosen och vi anser att den sociala miljön och 
de situationer som eleverna stöter på bör vara lika viktiga, om inte viktigare, att titta på i en 
utredning. Vi tror att det sociala samspelet påverkar individen väldigt mycket och det kan vi se 
utifrån Bronfenbrenners ekologiska teori där man tittar på hur barnet utvecklas utifrån de olika 
nivåerna. 

Det vanligaste som man kommer fram till är att diagnosen ADHD kan ha biologiska orsaker, 
men trots det gör inga utredningar gällande medicinska delen. Man har istället 
beteendekriterier som identifierar diagnosen. En diagnos kan beskrivas som en social 
konstruktion vilket innebär att man förklarar hur sjukdomens identitet skapas av de normer, 
föreställningar och erfarenheter som omfattar den. Begreppet i säg kan väcka irritation bland 
både läkare och patienter som anser att deras kompetens ifrågasätt och att sjukdomen 
förminskas. Johannisson (2006) menar att denna konflikt visar att den biomedicinska 
förklaringen av sjukdomen/diagnosen är accepterad och att den kritiseras väldigt lite. Det som 
väcker funderingar hos oss är att diagnosen kritiseras väldigt lite. Även om vår resultat visar 
en positiv anda gällande diagnosen ADHD, är det viktigt att även kritisera diagnoserna 
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uppkomst och verkan. De studier som tas upp i tidigare forskning har visat både fördelar och 
nackdelar av en diagnos, vilket är viktigt att vara medveten om som pedagog. Att en elev har 
svårigheter, behöver inte alltid betyda att det är frågan om en diagnos, enligt vår mening. Det 
är snarare viktigt att titta på en helhetsperspektiv där man bland annat tittar på hur 
hemförhållandena ser ut. 

 
Enligt studier som Smith och Synder (2015) förknippas lägre skolengagemang med högre risk 
för kriminalitet. Svårigheter med att socialisera sig med andra elever är också en svårighet för 
elever med ADHD vilket kan innebära ovanstående konsekvenser. På grund av bristen på 
gymnasiebetyg eller universitetsutbildning riskerar de också att bli avvisade i arbetslivet. 
Forskningens menar att personer med ADHD löper större risk att hamna i psykiskt ohälsa, det 
vill säga depression, missbruk och självmordsförsök (Bralten m.fl. 2017). Diagnosens 
betydelse är därav viktig eftersom detta förklarar både för eleven, men även för hela skolan 
som organisation att det inte är något ”fel” på eleven som individ. Det är diagnosen ADHD 
som försvårar det för individen. På så sätt kan insatser sättas in fortare så att eleven får hjälp 
med att lyckas i skolan och inte hamna i alla de riskfaktorer som nämns ovan. Vi anser att 
tidiga insatser är av stor betydelse för att undvika att eleven hamnar i riskzon för missbruk, 
kriminalitet, ekonomiska svårigheter och avhopp från skolan. Allt detta kan förhindras genom 
att man uppmärksammar elevens svårigheter och sätter in insatser i god tid, oavsett om eleven 
har en diagnos eller inte. 

 
Samspelet mellan eleven, vårdnadshavare och skolpersonalen ses som central för att det 
specialpedagogiska stödet ska vara givande och för elevens framgång (Skolverket, 2016a). I 
studieresultatet framkommer det att det ofta är ett bra samspel med vårdnadshavarna och 
skolan och att detta fungera på ett tillfredställande sätt. En god relation blir till när lärare och 
specialpedagoger ger en elev med ADHD valmöjligheter, är lyhörda och har förståelse, 
framkommer det i resultatet. Samtidigt som en god relation är betydelsefull, är den även 
ömtålig. Detta innebär att när en god relation skapats är det viktigt att lyssna på eleven, finnas 
där och inte göra eleven besviken. Ett litet misstag kan förstöra en hel relation som byggts 
upp. En god relation och samverkan mellan vårdnadshavare och skola bidrar till att 
vårdnadshavare kan få förståelse för barnets svårigheter i skolan. I resultatet framkommer det 
att en god samverkan kan leda till olika idéer för strategier diskuteras. Skolans insatser där 
vårdnadshavare och elev fått vara med och bestämma är de mest framgångsrika enligt 
intervjupersonen. Vi anser att denna aspekt är viktig att inkludera då det både enligt studier 
samt intervjupersoner visat att samspelet är betydelsefullt för elevens utveckling. Att skapa 
goda relationer och bygga upp en tillit bedömer vi som en viktig del i samspelet för att eleven 
ska få förtroende och känna sig förstådd och inkluderad. För att utveckling ska ske är 
samarbete viktigt i processen, vilket även intervjupersonerna betonar. Samarbete och 
utveckling går hand i hand.  
 
I resultatet framkommer det att vårdnadshavare som är skilda kan påverka samverkan, även 
vårdnadshavare som inte varit mottagliga för att eleven behöver utredas för diagnos. Detta kan 
leda till att konflikt uppstår där eleven hamnar i mitten och drabbas av konflikten. Det finns 
även vårdnadshavare som är skilda, men som har ett gott samarbete. Som tidigare nämnt är 
varje individs fall i sig unikt. Det som är betydelsefullt är att eleven får vara med att bestämma 
och att de vuxna väljer att se över alla hinder för att finna en andning till samarbete. Enligt 
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Skolverket (2016a) är ett samarbete mellan skolan och hemmet nödvändigt för barns 
utveckling och framgång vilket också framkommer i studiens resultat. Svårigheter kan uppstå 
enligt resultatet då vårdnadshavare som inte talar det svenska språket inte alltid gör det möjligt 
att kommunicera. Kommunikationssvårigheter uppstår. Även om tolk används har vissa ord 
som ”psykolog” en annan betydelse i modersmålet, vilket gör att många vårdnadshavare blir 
ifrågasättande vid samtal om utredning för diagnosen ADHD på deras barn. Det som väcker 
funderingar hos oss är hur man jobbar vidare med elever vars vårdnadshavare inte har kunskap 
eller förståelse för vad diagnos innebär. Vi tror att det resulterar i att eleven påverkas negativt 
eftersom denne kanske inte upplever att den blir förstådd av andra elever och skolpersonal. 
Enligt vår studie har diagnosens betydelse visat sig ofta göra en stor skillnad och sätter man 
hinder för att en utredning ska göra bedömer vi det som att eleven hindras från att få kunskap  
och förståelse för sig själv. Genom kunskap skapar även andra elever förståelse för varandra 
och genom det kan man också undvika utanförskap och utveckla samhörighet bland eleverna 
istället. Vår förhoppning hade varit att alla vårdnadshavare tar emot den hjälp som erbjuds för 
barnet skull. Skolan sätter in insatser även om vårdnadshavarna är motvilliga till det, men en 
utredning måste godkännas av vårdnadshavare. 

 
För att skolan som organisation ska fungera är samarbete betydelsefullt. Vid arbete med elever 
med ADHD är en samverkan mellan pedagoger och specialpedagoger viktigt för att eleven ska 
få den hjälp som individen behöver och har rätt till. Genom samverkan kan man diskutera 
fram idéer, lösningar och ge förlag på insatser. I resultatet framkommer det att det är viktigt att 
fokusera på det som fungerar snarare än på det som inte fungerar. Detta kan betyda att 
specialpedagoger och pedagog visar att de inte ger upp när en viss insats inte fungerar. Man 
försöker finna lösningar, genom att bland annat ha en bra relation och kommunikation med 
eleven, och jobba utifrån det. Trots att ny forskning (Bralten m.fl. 2017) visar att skillnader i 
hjärnans volym framkommer bland elever med ADHD och att hjärnan inte utvecklas på 
samma sätt, framkommer det i resultatet att elever med ADHD inte menas vara ointelligenta. 
Eleverna beskriv som duktiga, smarta, idérika och snabba. Det man menar är att dessa elever 
behöver hjälp att finna rätt strategi och insats för att kunna hantera sina svårigheter och jobba 
därefter. Alla elever är unika individer och kan olika mycket. Elever utan diagnos kan också ha 
svårt för vissa ämnen, prestera bra på vissa och sämre på andra ämnen. Detta gäller även 
elever med ADHD. Vi anser att detta är en aspekt som är viktig att ha kännedom om, att en 
diagnos inte innebär att man är ”dum”. Vi tror att det är något som många vårdnadshavare tror, 
men även elever också. Vi anser att en diagnos inte ska ses som något onormalt, det borde vara 
en normalisering i ett samhälle som är så utvecklat som vårt. Genom att normalisera diagnosen 
innebär det att elever inte behöver känna sig särbehandlade och vårdnadshavare vågar kanske 
göra ”den där” utredningen trots allt. Även om forskning visar att hjärnan ser annorlunda hos 
elever med ADHD så får vi inte glömma att elever är barn och barn utvecklas hela tiden, likaså 
gör hjärnan.  
 
Intervjupersonerna menar att svårigheter som uppstår i skolan för elever med ADHD är de 
krav som finns i skolan. Krav som att eleven ska kunna tänka sig in i någon annans värld, 
tolka någon annans perspektiv, att argumentera och vara källkritisk, har elever med diagnosen 
ADHD svårigheter med. Det finns en väldigt nedsatt förmåga att göra det. Enligt 
Socialstyrelsen (2002) som menar att förändringar i skolans arbetsätt där krav på exempelvis 
självständigt arbete med stort ansvar och arbete grupp gör det mindre möjligt att få individuellt 
stöd. Faktorer som dessa leder till att ADHD idag omfattar ett betydligt större handikapp än 
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för några tiotal år sedan. Gällande individuellt stöd har intervjupersonerna inte sett några 
svårigheter då de menar att man arbetar med elever med diagnosen utifrån individens 
förutsättningar. Vår förhoppning är att alla specialpedagoger och skolpersonal jobbar för att 
hitta den rätta strategin för att underlätta det för elever med svårigheter. Det är viktigt att ha 
kännedom om diagnosen för att kunna underlätta skolarbeten för eleven och hjälpa denne på 
traven för att nå de kunskapsmål som finns.  
 
8.3 Avslutande reflektion  
Utifrån resultatet kommer det fram att kraven i skolan som att vara källkritisk, att 
argumentera, självständigt arbete med stort ansvar och arbeta i grupp gör det mindre möjligt 
att få individuellt stöd. För elever med diagnosen ADHD kan vissa mål kännas omöjliga att nå 
därav behövs stöd och hjälpmedel sam strategier och kanske omgjorda mål som underlättar för 
dessa elever att nå målen. För att underlätta levnadsförhållanden behövs ofta en utbildning, 
men för många elever med ADHD är vidareutbildning från grundskolan en svårigheter då det 
är mindre möjligt att få individuellt stöd, vilket dessa individer är i behov av.  
 
En intressant fråga för vidare forskning skulle vara om diagnosen ADHD försvårar en 
arbetsanställning. Diagnosen ADHD försvårar exempelvis koncentrationen som kanske 
behövs för ett visst arbete. En arbetsgivare kan då ta en enkel utväg genom att anställa någon 
annan utan diagnosen för att underlätta det för sig själv som chef och för organisationen/
företaget. Genom att välja bort någon med diagnos ADHD går man miste om viktig 
kompetens, men man skapar också utanförskap för individen. 

 
Utifrån sammanställning av bakgrund, tidigare forskning och resultat framkommer det att 
elever med ADHD har svårt att uppnå kunskapsmålen i skolan på grund av de höga kraven 
som finns i skolan. Förmågan att koncentrera sig är låg vilket bidrar till att utbildningen kan 
sättas åt sidan. Extra stöd och hjälp i skolan är något som bör erbjudas i tidigt stadium för att 
minska risken att ungdomar halkar efter. En sådan förutsättning vid förekommande svårigheter 
bör ungdomar få oavsett om de har eller inte har en ADHD diagnos.  Att halka efter i skolan 
kan bidra till att ungdomarna börjar söka sig till andra för att finna tillhörighet. När 
utbildningen sätts åt sidan kan det leda till socioekonomiska faktorer i vuxen ålder. Då 
utbildning spelar en stor roll för framtida jobb, kan dessa ungdomar utveckla kriminella 
handlingar för att kunna försörja sig Det kan vara en anledning till att dessa ungdomar väljer 
att begå kriminella handlingar. När det blir svårt i skolan, förlorar ungdomarna intresset och 
söker sig därmed till likasinnade sig och denna tillhörighet kan utvecklas till bland annat 
kriminalitet och missbruk (Breznica, Glavovic och Holmberg, 2016).  
 
Det framkommer även att den sociala miljön och de situationer som eleven stöter på är 
avgörande för elevens problematik. Idag beskrivs diagnoser enbart utifrån beteendekriterier 
vilket anses vara ett stort problem gällande diagnostiseringen med ADHD. I skolans värld 
finns det risker att problemen en elev har med ADHD förstärks och bekräftas, istället för att 
elevens styrkor lyfts. Detta är ett samhällsproblem då studier har visat att individer tillskriver 
sig diagnosen och att de beskrivs utifrån en diagnos. De svårigheter som elever har behöver 
inte alltid betyda att en utredning för en ADHD diagnos är lösningen. Istället bör man se det ur 
ett helhetsperspektiv med fokus på den sociala miljön eleven är uppväxt i. Att eleven har 
svårigheter behöver inte alltid betyda att det är eleven i sig som orsakat dessa. Svårigheterna 
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kan ha blivit till i efterhand under uppväxten i den miljön som denne befinner sig i.  

8.4 Förslag till vidare forskning  
Resultaten från denna studie leder till en rad viktiga slutsatser. För vidare forskning skulle det 
därav vara intressant att studera om specialpedagogisk stöd gör någon skillnad för elever med 
diagnosen ADHD. På grund av bristen på forskning gällande specialpedagogisk stöd och 
specialpedagogers arbete med elever i behov av stöd föreligger det därför ett definitivt behov 
av vidare forskning. Ännu en viktig slutsats är att trots den positiva andan gällande diagnosen 
betydelse, är det viktigt att även vara kritiskt ställd mot den.  
 
För vidare forskning skulle det därav vara intressant att intervjua elever med ADHD och se 
hur de beskriver betydelsen av att de blivit diagnostiserade och hur det har påverkat dem. En 
fråga som skulle vara intresseväckande för vidare forskning skulle vara att studera hur 
relationen mellan en elev med ADHD och en pedagog påverkar elevens framgång i 
skolverksamheten. I resultatet framkommer det att relation och samverkan mellan elev och 
pedagog är ytterst viktig och betydelsefull för en elevs utveckling och framgång.  
 
Inför framtiden och för vidare forskning skulle det även vara intressant att undersöka hur 
diagnosen ADHD påverkar elever gällande socialisation med andra elever. Detta genom att 
studera hur skolan arbetar för att individen ska undvika utanförskap i skolan, men även senare 
i livet. En studie om utredning för en diagnos är det ”rätta” för att kunna definiera elevers 
svårigheter hade varit intressant då tidigare forskning har visat att svårigheter kan bero på den 
sociala konstruktionen.  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10. BILAGOR  
         Bilaga 1 
10.1 INTERVJUGUDIE  
Bakgrundsfakta  

• Vad har du för utbildningsbakgrund/yrkesbakgrund? 

• På vilket sätt påverkar din utbildning arbetet med elever med diagnosen ADHD? 

• Hur länge har du varit specialpedagog i denna verksamhet? 

• Vilka är dina arbetsuppgifter i verksamheten?  

• Kan du beskriva din roll i verksamheten? 

• Hur många elever finns det på skolan som har diagnosen ADHD? 

ADHD i skolvärlden 

• Kan du berätta om en situation där du stötte på svårigheter i ditt arbete med en elev med 
diagnosen ADHD? 

• Kan du berätta om en situation där du stötte på möjligheter i ditt arbete med en elev med 
diagnosen?  

• Kan du beskriva samarbetet mellan skolan och vårdnadshavare?  

• Kan du beskriva ditt samarbete med pedagogerna på skolan? 

• Hur arbetar du som specialpedagog med elever med ADHD? Kan du berätta hur en 
undervisning ser ut? 

• Ser du skillnader på pojkar och flickor med ADHD? 

• Hur viktig är diagnosen anser du? För er som pedagoger, för eleverna samt för familjerna? 

• Vilka för- och nackdelar finns med diagnosen? 

Arbetet med elever med ADHD i praktiken 

• Hur arbetar du för att eleven ska uppnå kunskapsmålen? 

• Vad krävs för att eleven ska få insatser och hjälp? Vilken roll spelar dessa? 

• Vilka insatser använder ni er främst utav i ert arbete? Vilka är de mest framgångsrika? Hur 
tycker du att insatserna fungerar? 

• Hur viktigt är det med struktur, fasta ramar, rutiner (tid, plats, personer, aktiviteter) för dessa 
elever?  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Bilaga 2 

10.2 MISSIV  
 
Förfrågan om att medverka i kandidatuppsats 
Hej! 
Dzemila och Festina heter vi och vi är två studenter som studerar sista terminen på 
programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård” 180 hp vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med studien är att genom intervjuer med specialpedagoger 
belysa vilka svårigheter samt möjligheter specialpedagogerna möter med elever som har 
diagnosen ADHD. 
 
Vi anser att din kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant att få ta del av. Tanken är 
att du har möjlighet att delta i en semistrukturerad intervju där vi har förberett frågor och där 
dina svar avgör vilka följdfrågor som kommer att ställas. Den semistrukturerade intervjun 
beräknas ta cirka 1 timma. För att vi i studien ska kunna ge en korrekt bild av den information 
du ger oss önskar vi få din tillåtelse att spela in intervjun.  
 
Vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa innebär följande; ditt 
deltagande är frivilligt, du kan avbryta intervjun om du vill, uppgifter om din medverkan 
kommer att behandlas konfidentiellt (namn, arbetsplats och andra data som kan påvisa din 
identitet kommer inte att redovisas). Inspelningen av intervjun kommer förvaras på ett säkert 
sätt och oberörda kommer inte ha tillgång till materialet. Inspelningen kommer att förstöras 
efter att studien blivit godkänd.  
 
I vår kandidatarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete. 
Kursansvarig har det yttersta ansvaret och har en doktorsexamen, vilket även examinatorerna 
har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti vad det gäller uppsatsen innehåll och etiska aspekter. 

 
 
Med vänlig hälsning,  
Dzemila Glavovic och Festina Breznica  
 
Dzemila Glavovic                                                               Festina Breznica      

Telefon: 070XXXXXXX                                                    Telefon: 072XXXXXXX 

Mail: dg222de@student.lnu.se                                           Mail: fb222hi@student.lnu.se 

   

Handledare: Nina Modell 

Examinator: Goran Basic  
Kursansvarig: Mats Anderberg 
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         Bilaga 3 

10.3 DIAGNOSKRITERIER FÖR ADHDD 

Faktaruta 1. ADHD-kriterier enligt DSMIV.  
Kriterier för ADHD (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet).  

Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM IV (MINI-D IV, 
2002):  

A. Antingen (1) eller (2):  
1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en 
grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån:  

Ouppmärksamhet  

a)  är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, 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 skolarbete, 
hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen 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 utvecklingsnivån:  

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  
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.c)  springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen 
(hos ung-domar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet)  

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

e)  verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”  

f)  pratar ofta överdrivet mycket  

Impulsivitet  

a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.  

b)  har ofta svårt att vänta på sin tur.  

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

d) Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 
skall ha funnits före sju års ålder.  

e) Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 
områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet).  

f) Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, eller i 
arbete eller studier.  

g) Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 
utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte 
bättre av någon annan psykisk störning.  

Undergrupper  

 • Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, (ADHD) i kombination. Både 
kriterium A1 och A2 har varit uppfyllda under de senaste sex månaderna.  

 • Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen 
bristande uppmärksamhet. Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex 
månaderna, men inte kriterium A2.  

 • Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen 
hyperaktivitet/impulsivitet. Kriterium A2 har varit uppfyllt under de senaste sex 
månaderna, men inte kriterium A1.  

 • För personer (i synnerhet vuxna och ungdomar) med symtom som inte längre helt ! !5151
uppfyller kriterierna skall ”i partiell remission” också anges. 
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