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SAMMANFATTNING 

 

Enligt Socialstyrelsen (2004) förekommer diagnosen AD/HD hos 3-6 % av alla barn i 

grundskolan. Av dessa är 2/3 killar. Det finns olika teorier om vad som orsakar diagnosen, 

ärftlighet är en vanlig teori. Symtomen hos personer med diagnosen är väldigt olika. 

Överaktivitet är den vanligaste men även underaktivitet förekommer.  

 

Litteraturens roll i läroplanerna har ändrats under åren. Fram till folkskolans inträde år 1842 

var kyrkans inflytande total. Litteraturens betydelse har sedan varierat i läroplanerna, men i 

Lgr-80 får den en central roll. Enlig den senaste läroplanen, Lpo-94 menar man att 

läskunnighet är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället.  

 

Mitt mål med detta arbete är dels att sammanfatta vad AD/HD är och dels försöka ta reda på 

vilken uppfattning elever med diagnosen har kring diagnosen och litteratundervisningen i 

skolan. Därför har jag valt att utgå från ett elevperspektiv och jag har genomfört sex intervjuer 

med elever som har diagnosen AD/HD.  

 

Av resultatet i min studie framgick det att eleverna anser att orsakerna till AD/HD kan vara 

flera, men ärftlighet betonas mest och fem av sex tillfrågade poängterar detta. Fem av sex 

angav även att de tyckte det var skönt att de fått diagnosen och att det hjälpt dem. De flesta 

eleverna tänker på böcker när de hör ordet litteratur men de nämner även tidningar, datorn, 

telefonen, spel och reklam. De uppger även att de har nytta av litteraturundervisningen. De 

blir glada av att läsa något de verkligen tycker om och de poängterar vikten av att litteraturen 

måste intressera dem. Eleverna nämner olika typer av stöd som de får i samband med 

litteraturundervisningen. Stöd som nämns är till exempel att det finns böcker av olika 

svårighetsgrad och olika tekniska hjälpmedel. De upplever dock att det finns för få böcker och 

att de ibland får för lite hjälp på lektionerna.  

 

English title of the thesis: Literature and AD/HD 

English subtitle of the thesis: A study about AD/HD and how pupils with the diagnosis 

experience the literature studies in school.    

Key words: AD/HD, literature, pupils, education 

Nyckelord: AD/HD, litteratur, elever, undervisningen  
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1 INLEDNING 

 

Att arbeta med ungdomar är väldigt intressant och mycket givande. Jag arbetar med de elever 

som får kämpa lite extra i skolan. Jag upplever att det ger mig mycket tillbaka att arbeta med 

dessa ungdomar. För att utveckla mig själv som pedagog anser jag att det för mig är intressant 

att veta hur de dessa elever tänker och tycker kring olika saker. Min uppfattning är att 

litteraturen är väldigt viktig för elevers utveckling och jag träffar dagligen elever med AD/HD 

som ibland får kämpa med sina litteraturstudier. Därför tycker jag att det skulle vara 

utvecklande att veta mer om hur ungdomar med diagnosen ser på sin diagnos samt hur de 

upplever litteraturundervisningen i skolan.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2004) förekommer diagnosen AD/HD hos 3-6 % av alla barn i 

grundskolan. Av dessa är 2/3 killar. Detta kan bero på att killar utreds och diagnostiseras 

oftare än tjejer. Eftersom dessa elever är tämligen många betyder det för mig att alla 

pedagoger måste ha redskap att stödja och hjälpa dem. Litteraturens roll i undervisningen har 

varierat genom året i de olika läroplanerna. I den läroplan vi utgår från idag, Lpo-94 upplever 

jag att litteraturen har en ganska otydlig roll. Min önskan är att den skulle få en mer 

framträdande roll i ämnet svenska samt att den även skulle genomsyra övriga ämnen. Den 

erfarenhet jag har som lärare säger mig att elevernas förmåga att läsa och bearbeta litteratur 

har väldigt stor betydelse för elevens prestation och påverkar därför deras möjlighet att göra 

framsteg i samtliga ämnen. Jag har under mina år som lärare träffat många elever som kämpar 

mycket med att hantera litteraturen. De uttrycker ofta en frustration och ju längre tiden går 

desto mer sjunker deras självförtroende. Min uppfattning är att elevernas självförtroende 

försämras av uteblivna resultat och framgångar till följd av en svag förmåga att ta till sig 

litteratur. För mig är det rimligt att anta att i takt med att elevernas självförtroende försvagas 

minskar också deras chanser att lyckas. 

 

Min förhoppning är att studien ska ge en inblick i hur elever med diagnosen resonerar och att 

detta kan ge en vägledning i hur stödet till dessa elever bör utformas. Syftet med denna 

rapport är att studera diagnosen AD/HD och hur elever med diagnosen upplever 

litteraturstudierna i skolan.  

 

2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

 

Genom kunskap och erfarenhet bygger man upp en förståelse för elever med AD/HD och 

deras arbete i skolan. Mitt syfte med denna studie är att studera diagnosen AD/HD och hur 

elever med diagnosen upplever litteraturstudierna i skolan.  

 

Utifrån detta är det intressant att ta reda på elevernas tankar om AD/HD och 

litteraturundervisningen i skolan enligt följande problemformulering 

- vilken uppfattning har eleverna om AD/HD, 

- hur upplever eleverna litteraturundervisningen i skolan, 

- upplever eleverna att det finns svårigheter i samband med litteraturundervisningen,  

- upplever eleverna att de får ett bra stöd i samband med litteraturundervisningen.  
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3 BAKGRUND 

 

3.1 AD/HD? 

 

Undersökningar har visat att ett av åtta barn som börjar skolan har AD/HD skriver Gillberg 

(2005). Cirka 4 % av samtliga sex- till sjuåringar har svår AD/HD. AD/HD är cirka tre gånger 

så vanligt hos killar än hos tjejer. Socialstyrelsen (2004) anger att diagnosen förekommer hos 

3-6 % av grundskolans elever och att 2/3 av dessa är killar.  

 

Kadesjö (1991) och Gillberg (2005) sammanfattar historien kring begreppet AD/HD. Redan 

under 1840-talet skrevs det om exceptionell överaktivitet hos en del barn med epilepsi. En 

engelsk läkare vid namn George Still skrev 1902 om barn med betydande överaktivitet, 

ofullständig impulskontroll, koncentrationssvårigheter, motoriska problem och 

inlärningssvårigheter av olika slag. År 1910 konstaterade han att barn kunde få dessa 

svårigheter efter en epidemisk hjärninflammation och han ansåg att barnen då fått en liten 

hjärnskada. Detta kom att kallas för MBD, ”minimal brain damage”. På 1940-talet beskrevs 

överaktiviteten som en hjärnskada till följd av både traumatiska upplevelser och att barnen 

haft en hjärninflammation. Under 1960-talet började forskare ifrågasätta begreppet MBD och 

betydelsen av bokstaven D i begreppet ändrades till att betyda dysfunction. På 1980-talet togs 

begreppet upp igen av en engelsk barnpsykiatriker vid namn Michael Rutter. Han kritiserade 

begreppet och hävdade att många barn med bevisad hjärnskada inte hade den sorts problem 

som diagnosen MBD visade och där det förekom hjärnskada var den inte minimal. Forskare 

tog till sig av denna kritik och började mer och mer sällan använda begreppet. Idag används 

begreppet AD/HD mer och är det mest etablerade i Nordamerika, Australien, Nya Zeeland, 

Latinamerika och allt mer i Europa. 

 

Gillberg (2005) och Beckman (2003) skriver att det finns tre typer av AD/HD:  

- AD/HD dominerad av uppmärksamhetssvårigheter. 

- AD/HD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll. 

- AD/HD med både uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet och problem med 

impulsstyrning. 

 

Gillberg (2005) beskriver att personer med AD/HD inte behöver vara överaktiva, vilket 

AD/HD beteckningen också indikerar, utan en liten del är underaktiva. Därför är det bättre att 

lägga till ett snedstreck mellan ”attention-deficit” och ”hyperactivity disorder” som visar att 

problematiken kan vara antingen ”AD” eller ”HD”- eller båda.  

 

Behandlingen av AD/HD brukar bestå i att man kombinerar psykosociala interventioner med 

medicinering skriver Fernell (2004). De läkemedel som används ökar mängden dopamin, som 

är en substans som påverkar funktioner som styrs från hjärnan som till exempel motivation 

och koncentration/uppmärksamhet. Beräkningar visar att cirka 60-80 % av dem som 

behandlas med centralstimulerande läkemedel får en positiv effekt. Effekten består i att man 

får en förbättrad koncentrationsförmåga, uppmärksamhet, uthållighet med minskning av 

lättavledbarhet, impulsivitet och överaktivitet. En dos ger effekt i cirka 3,5-4 timmar och ger 

få biverkningar. När det avser barn innebär de psykosociala interventionerna medicin och 

föräldrautbildning, handledning till lärare, anpassning av klassrumsmiljön och att barnet får 

social färdighetsträning och övning i problemlösning. 
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3.2 OLIKA TEORIER OM VAD SOM ORSAKAR AD/HD 

 

Gillberg (2005) och Duvner (1998) skriver att AD/HD kan orsakas av skador på hjärnan som 

barnet kan ha fått under fosterstadiet. Man talar även om låg födelsevikt, under 1500 g. Även 

låg vikt hos mamman under graviditeten och att mamman brukat mycket tobak, alkohol och 

narkotika nämns som orsaker.  

 

Flera författare som Duvner (1998), Beckman (2003) och Gillberg (2005) anger också 

ärftlighet som en trolig orsak till AD/HD. De uppger att cirka 80 % med diagnosen även har 

nära släktingar med liknande problem. Om ett par har barn med AD/HD och får fler barn är 

risken 15 % att en dotter får diagnosen och 25 % för en son.  

 

Vissa forskare är kritiska till ärftligheten vid AD/HD. Sociologen Kärfve (2000) är kritisk i 

sin bok Hjärnspöken. Hon hävdar att diagnoser som AD/HD är ovetenskapliga och farliga för 

barnet. Vidare anser hon att en psykiatrisk diagnos utgår från att det finns ett väl fastställt fel i 

centrala nervsystemet vilket enligt henne inte är fallet vid AD/HD. Kärfve (2000) hävdar 

också att allt hopp om förändring försvinner i samband med en diagnos. Detta motsätter sig 

Beckman (2003) då hon hävdar att psykiatriska funktionshinder kan förbättras på olika sätt.  

 

3.3 HUR KAN AD/HD YTTRA SIG? 

 

Duvner (1997) och Beckman (2003) skriver om hur AD/HD kan yttra sig. De skriver att 

symtomen ändras efter barnets ålder. En del problem minskar när barnet blir äldre medan 

andra upptäcks först då. Skillnaderna på symtomen mellan personer som har AD/HD är stor, 

vilket mestadels beror på att det nästan alltid medföljer andra svårigheter.  

 

Innan barnen når förskoleåldern noterar man mest en överaktivitet. Barn med AD/HD är ofta 

aktiva, rör sig mycket, klättrar och kryper, vill undersöka och är ständigt på väg till något nytt. 

De har svårt att sitta stilla och lyssna och kan upplevas ”nervösa”. Deras lek blir ofta 

osammanhängande och därför kan de ha svårt att leka med andra barn någon längre tid. Barn 

med AD/HD kan få snabba humörsvängningar. Detta neuropsykiatriska funktionshinder 

medför ofta att barnet har svårt att sova och vissa av dem vänder på dygnet.  

 

Elever med AD/HD har svårt att få med sig rätt saker till och från skolan. De kan också ha 

svårt att välja och se vilket som är bäst att göra först. De kan lätt bli distraherade när de 

arbetar och har då svårt att komma igång igen. Dessa barn kan inte sitta still på stolen och 

verkar hela tiden ”gå på högvarv” och pratar mycket. Barn med AD/HD är ofta påhittiga och 

orädda och har svårigheter att kontrollera sina känslor. Det kan bli problem i 

kamratrelationerna då dessa barn vill bestämma och göra egna regler. Underaktiva barn med 

AD/HD fastnar ofta i sina egna tankar, kan vara frånvarande, vara svåra att aktivera och 

glömmer i stor utsträckning. Dessa barn blir oftast som piggast på kvällen vilket medför att de 

ibland ändrar på dygnsrytmen. 

 

AD/HD hos tjejer noteras inte lika ofta som hos killar. Deras överaktivitet visar sig mer som 

en rastlöshet genom att de pillar sig i håret eller med naglarna och har svårt att vara tysta. 

Tjejerna är inte lika utåtagerande som killarna. Tjejerna reagerar ofta med kraftiga känslor 

som ilska och glädje och de kan få en inre oro och bli deprimerade i ung ålder. 

  

Svårigheterna som personer med AD/HD har blir vanligen mindre påtagliga när barnet blir 

äldre. Hyperaktiviteten blir lägre, men ett flertal personer beskriver att de känner en rastlöshet 
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inombords. Personer med AD/HD kan ha en dålig tidsuppfattning, vilket medför att de har 

svårt att planera sitt arbete.  

 

3.4 REDSKAP NÄR MAN MÖTER ELEVER MED AD/HD I SKOLAN           

 

I Lpo-94 framgår tydligt att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. 

Widerlöv (1999) poängterar att elever med AD/HD har goda förutsättningar att klara allt som 

alla andra men behöver ofta mer tid vilket kan kräva en anpassad skolmiljö. Det är viktigt att 

man studerar vad som fungerar för varje enskild elev. ”Varje ny elev kräver nya lösningar, ett 

nytt förhållningssätt…” (Widerlöv, s.23). Elever med AD/HD har ofta svårt att organisera sitt 

arbete, motivera sig att träna rutinartade arbetsuppgifter, att uppnå långsiktiga mål samt att 

hålla kvar uppmärksamheten. ”Genom förståelse, adekvat stöd och anpassning av miljön kan 

man hjälpa barnet att fungera så bra som möjligt och att hantera sina svårigheter” (Beckman, 

s.114). Det finns många redskap man kan använda sig av när man möter elever med AD/HD. 

Nedan presenteras några av dem.  

 

3.4.1 Arbetsuppgifter 

 

Enligt Haber (2003) och Duvner (1997) är det viktigt att elevens arbetsuppgifter är tydligt 

avgränsade. Uppgifterna ska vara få och gärna bara på ett papper. För de yngre eleverna får 

gärna instruktionerna vara med både bild och text som stöd för minnet. Det får gärna finnas en 

inbyggd belöningsaspekt. Arbetet ska vara omväxlande med snabba lustfyllda resultat. 

Eftersom elever med AD/HD ofta har svårt att uppfatta tidsbegrepp, planera i tid och 

ordningsföljd behöver de hjälp och stöd med att organisera och planera sitt eget arbete. Man 

kan ta visuell hjälp av arbetsscheman i skrift eller bilder som tydligt talar om vad som ska 

göras och när det ska göras. Eftersom koncentrationen ofta tryter är det bra med korta 

arbetspass som är tydligt avgränsade i tid. Det är också viktigt att den vuxne inte varierar 

uppgifterna för mycket. ”Rutiner, det invanda och förutsägbara ger säkerhet och förbättrar på 

det sättet koncentrationsförmågan och inlärning” (Duvner, s.116). Uppgifter på datorn kan 

hjälpa eleven att fokusera på arbetsuppgiften. Rörliga bilder fångar uppmärksamheten och 

dataskärmen förenklar för eleven att fokusera och avgränsa. När de ska läsa kan det vara bra 

att ibland låta dem lyssna på en CD-bok. De kan till exempel lyssna på en Daisy-bok genom 

en Daisy-spelare eller en dator. En Daisy-bok har en struktur som gör det lätt att förflytta sig 

mellan olika sidor, avsnitt och kapitel. Man kan sätta in bokmärken som är lätta att komma 

tillbaka till senare. Man kan även ändra talhastigheten steglöst medan man lyssnar 

(http://www.daisyspelare.se/). 

 

3.4.2 Intresse och förmåga  

 

Duvner (1997) och Kadesjö (2001) poängterar att elever med AD/HD fungerar bäst om 

inlärningen är konkret och när eleven får vara aktiv. ”Barn är mest uppmärksamma och 

engagerade när de aktivt arbetar med något praktiskt” (Kadesjö, s 192).  

 

Genom att använda sig av elevens nyfikenhet och egna intressen kan man skapa bättre 

förutsättningar för att eleven ska lyckas med sina uppgifter. Det är också viktigt att 

uppgifterna är noga anpassade efter elevens egen förmåga. Är uppgifterna för svåra eller för 

enkla tappar eleven mycket snabbt intresset och ger upp. Undervisningen måste till stor del 

utgå från elevens egen föreställningsvärld och från hur barnet tänker när det möter en uppgift. 

Det är därför viktigt att läraren tar sig tid att verkligen studera på vilket sätt den enskilda 

eleven lär sig bäst. Många små pass gör det enklare för eleven att behålla koncentrationen. 

http://www.daisyspelare.se/
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Elever med AD/HD tenderar ofta att skumma information för snabbt och ytligt. Därför 

behöver de till exempel hjälp med att lära sig skilja ut vad som är viktigt, se den röda tråden, 

ta en sak i taget och förklara sammanhang. Detta gör det enklare för eleven att organisera all 

den information som annars kan vara svårhanterbar.  

 

3.4.3 Arbetsmiljön 

 

”The best possible environment for a student diagnosed with AD/HD is a small, structured 

classroom with low student-to-teacher ratio and few distractions” (Haber, s 167). Beckman 

(2003), Haber (2003) och Kadesjö (2001) skriver att en miljö som är ostrukturerad, rörig och 

oförutsägbar förvärrar elevens svårigheter och skapar dessutom mycket onödig stress och 

förvirring. Därför är arbetsmiljön mycket viktig för elever med AD/HD. När elevens 

koncentration på uppgiften börjar tryta söker de efter ny stimuli. Det är därför bra att minska 

alla eventuella störningsmoment. Brister i synperception gör att eleven får svårt att organisera 

sina synupplevelser. Minska därför mängden synintryck genom att till exempel ta bort bilder 

på väggarna och låt eleven sitta intill en fönsterlös vägg.  Det är också bra att ha en jämn 

belysning. Det kan vara bra om eleven har en egen vrå att arbeta i. Auditiv perceptinsstörning 

gör att eleven bland annat får svårt att sovra information och bortse från oväsentliga ljud. Man 

bör därför försöka sänka ljudnivån och utestänga onödiga ljud. Detta kan man göra genom att 

ha ljudabsorbenter i klassrummet som gummilister under bänklock och lämpligt golvmaterial. 

Man kan också låta eleverna använda hörselskydd eller hörlurar för att dämpa störande ljud. 

Det är även viktigt att tala tydligt och undvika för långa meningar eller att flera personer talar 

samtidigt. Det är oftast enklare att skapa en bra arbetsmiljö för elever med AD/HD om de ofta 

kan arbeta i en mindre grupp eller enskilt om de önskar. Rörelsebehovet är ofta stort hos dessa 

elever. Det kan räcka med att eleven har något i händerna att plocka med. Eleven behöver få 

röra sig i stolen, det kan också vara bra om det går att gunga på stolen. En del särskilt yngre 

elever mår ibland bra av att ligga på mage på golvet och arbeta. 

  

3.4.4 Struktur och regler  

 

Duvner (1997) och Haber (2003) betonar att elever med AD/HD ibland har svårt att styra sitt 

beteende när det gäller att följa regler och överenskommelser. De ”hör” inte alltid lärarens 

instruktioner. Därför är det viktigt att det finns tydliga, väl utsagda regler och att arbetssätten 

är väl invanda. Eleven kommer att misslyckas med att behärska sig. Blir det ständiga bråk 

kring regler och gränssättning kan detta påverka elevens självförtroende negativt. Därför kan 

det vara bra att ibland undvika tillsägning och istället genom handling ge en tillrättavisning. 

Det kan ibland även vara bra att ”välja sina krig”. Eftersom negativ uppmärksamhet kan leda 

till att eleven fortsätter med ett oönskat beteende kan det ibland vara bra att avstå från att 

tillrättavisa eleven och istället ignorera beteendet. Eleven märker att det inte lönar sig och 

man slipper onödiga konflikter.  

 

3.4.5 Relationer, bemötande och självförtroende  

 

Det är viktigt att det finns en positiv relation mellan eleven och lärare. ”Man lyder bara den 

man gillar …” (Duvner, s.114). Denna relation är avgörande för elevens möjlighet att lyckas. 

För att skapa en positiv relation är bemötande och förhållningssätt viktigt. Genom kunskap 

om dels företeelsen AD/HD och dels den enskilde eleven och dess förutsättningar kan läraren 

anpassa sitt bemötande och sitt förhållningssätt. Kunskap är det viktigaste när det gäller 

arbetet med dessa barn. ”Att ge föräldrar, lärare och andra närstående kunskap om 

funktionshindret och redskap att hantera barnets svårigheter så att det kan utvecklas positivt 
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trots sina begränsningar är därför ett viktigt mål…” (Beckman, s.104). Den vuxne bör också 

anpassa sitt språk efter eleven. Eftersom dessa elever har svårt med mångtydiga och vaga 

budskap gäller det att vara rak, enkel, entydig och begränsa antalet ord och meningar när man 

talar. Det kan bli väldigt fel om den vuxne använder sig av ett språk som eleven inte känner 

sig hemma med.  

 

Beckman (2003) poängterar vikten av att relationen mellan hem och skola fungerar. Det är allt 

för vanligt att skolan klagar på brister hos föräldrarna och föräldrarna klagar på oförstående 

lärare. Istället borde man samarbeta utifrån elevens krävande beteende. Genom att låta 

föräldrarna beskriva sitt barn kan man få en bild av elevens tankebanor och upplevelser. Det 

kan vara till stor nytta i arbetet kring eleven. Genom ett gemensamt synsätt och bemötande i 

familj och skola ökar elevens chanser att utvecklas positivt trots sina svårigheter.  

 

3.4.6 Svåra situationer  

 

Genom att undvika att elever med AD/HD utsätts för situationer som de upplever som svåra 

kan man hjälpa dem att hantera vardagen. Enligt Kadesjö (2001), Duvner (1997) och Haber 

(2003) kan svåra situationer vara 

- att vänta 

Att vänta kan vara mycket frustrerande. Eftersom dessa elever ofta har svårt att hitta på någon 

meningsfull sysselsättning på egen hand börjar de istället att till exempel röra på sig, plocka 

med saker, gå omkring eller tjata på någon. Ge dem något konkret att fylla tomrum med,  

- förändringar 

Situationer som innebär förändringar är ofta svåra att hantera. ”Förändringar innebär att man 

måste lämna det ens tankar uppehåller sig kring, vad man för tillfället känner sig förtrogen 

med, för något som man inte på förhand kan veta vad det innebär” (Kadesjö, s 55). Minimera 

antalet förändringar och förbered eleven i god tid, 

- valsituationer 

Att själv behöva välja kan upplevas som jobbigt. Genom att den vuxne använder sig av 

tydliga ramar, instruktioner och gränser minskar valmöjligheterna för eleven.  

 

3.5 LITTERATURSTUDIER OCH LÄROPLANER 

 

Enligt Amborn & Hansson (1998) har litteraturens pedagogiska användning varit en 

omtvistad fråga. Redan de gamla sumererna använde för 4000 år sedan litteraturen i 

pedagogiskt syfte för att utveckla elevernas skrivande.  

 

Vidare skriver Amborn & Hansson (1998) att fram till när Folkskolan kom i Sverige år 1842 

och Småskolan år 1858 var kyrkans inflytande på läsning och undervisning total. För att 

kunna genomgå husförhören var man tvungen att kunna läsa och detta var också hur man 

mätte läskunnigheten i landet. Klarade man inte att kunna läsa vid husförhöret blev man inte 

heller konfirmerad vilket även ledde till att man inte kunde gifta sig. 1868 kom Läsebok för 

Folkskolan och kyrkans dominans var över. Bokens syfte var normöverförande av begrepp 

som: flit, dygd, skötsamhet, hörsamhet och nytta. År 1878 kom den första läroplanen, 

Normalplan. I den betonas att eleverna ska lära sig utantill läsning samt högläsning. Eleverna 

skulle också genom litteraturen socialiseras till det samhälle som höll på att byggas upp. Även 

i de två nästkommande läroplanerna 1889 och 1900 poängteras detta. Det är först 1919 som 

man tar upp att eleverna bör läsa svensk litteratur som är anpassad till deras ålder och 

utveckling. År 1955 nämns skönlitteraturen för första gången som ett sätt att få eleverna förstå 

vad som är litterärt viktigt. När Lgr-62 kommer poängterar den att undervisningen bör 
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stimulera läslust och intresse för god litteratur. I Lgr-69 får enligt Amborn & Hansson (1998) 

svenskämnet rollen av sophög, allt som inte fick plats någon annanstans skulle rymmas inom 

ramen för svenska. Flera undersökningar gjordes om skönlitteraturens roll i undervisningen 

med nedslående resultat. Antingen läste inte eleverna alls eller var de väldigt negativa till 

läsningen. En debatt uppstod som resulterade i att skönlitteraturen fick en central roll i Lgr-80 

där det uttryckligen stod att skönlitteraturen skulle dominera undervisningen i svenska. År 

1988 kom en ny kursplan där skönlitteraturen blev central och skulle dominera 

undervisningen i ämnet svenska. I den senaste läroplanen, Lpo-94 står det inte att 

skönlitteraturen ska dominera. Däremot menar man att läskunnighet i sig är en förutsättning 

för att aktivt kunna delta i samhället dessutom utvecklas fantasin och lusten att lära, vilket 

betyder att även läsning av skönlitteratur är viktigt. Här nämns även att litteraturen ger en 

ökad förståelse för kulturens mångfald. Man fastslår att skolans viktigaste uppgift är att skapa 

goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Lpo-94 betonar en helhetssyn på språket 

vilket gör att arbetet med skönlitteraturen måste utformas utifrån detta och ses ur flera 

perspektiv.  

 

I kursplaner och betygskriterier för ämnet svenska (Skolverket, 1994) kan man läsa följande 

mål;  

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall 

- kunna läsa barn- och ungdomsböcker och faktatexter skrivna för barn och ungdom 

med god förståelse och med flyt i läsningen  

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall 

- kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur, saklitteratur och dagstidningarnas 

artiklar i allmänna ämnen med god förståelse så att innehållet kan återges 

sammanhängande,  

- känna till några av de stora skönlitterära verken och författarskapen som ingår i vårt 

kulturarv.   

 

Amborn & Hansson (1998) menar att man i många skolors kursplaner har hämtat punkter 

direkt från Lpo-94 vilket tyder på att statens och riksdagens direkta inflytande på 

undervisningen har ökat i landets kommunala skolor. En anledning kan vara det nya 

begreppssystemet där skolor friskt blandar begreppen kursplaner, uppnåendemål och 

betygskriterier. Att begreppen blandas menar man är ett hot mot skönlitteraturens roll och 

funktion i skolan. De skriver: ”när de lätt mätbara kunskaperna ges större utrymme på grund 

av lärarens osäkerhet i förhållande till en ny läroplan riskerar man att gå minste om 

litteraturens komplexa men kanske svårmätbara effekter på elevernas färdighetsutveckling” 

(Amborn & Hansson, s 15). 

 

3.6 TEXTER I SKOLAN 

 

Enligt Hallberg (1993) har de flesta texter som eleverna möter i skolan kunskapsförmedling 

som mål. Dessa texter ska därför vara så effektiva som möjligt och syftar därför sällan till 

inlevelse och upplevelse. Vissa texter har även en lägre språklig kompetensnivå som är under 

elevens normala. Den skönlitterära texten är ett viktigt inslag i skolans arbete eftersom den 

enligt Hallberg (1993) ger möjlighet till 

- upplevelse, inlevelse och engagemang, 
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- språklig utveckling, 

- personlig utveckling, 

- idéer till skrivande och stöd för eget skrivande, 

- att diskutera värderingar, 

- jämförelse med den egna verkligheten, 

- att skapa motbilder till masskulturen. 

 

Skönlitteratur ger en bred och varierad skildring av barnens vardag vilket hjälper dem att 

bearbeta sina intryck. I skönlitteraturen mynnar intrigen ut i lek, skola, kamratrelationer och 

små vardagsäventyr vilket förbereder barnen inför vuxenvärlden. Leken är här ett viktigt 

instrument där barnen undersöker och upptäcker världen. I leken bearbetar barnen sin 

erfarenhet och deras upplevelser integreras. ”Barnböcker kan ses och användas som en form 

av tidsspeglar” (Hallberg, s 15). Med detta menar hon att böckerna speglar synen på barn, 

familj och samhälle. Barnen lär sig mycket om sin egen historia genom litteraturen vilket 

hjälper dem att hantera nuet. Böckernas olika rum med tids- och rumsbeskrivningar får barnen 

att använda sin fantasi och måla egna bilder i huvudet. För att locka in läsaren i 

naturskildringen låter författaren huvudpersonen fungera som förmedlare. Det är även vanligt 

att författarna genom sina olika karaktärer och sitt sätt att skriva på ett lekfullt sätt smyger på 

läsaren kunskap. Tidens gång och årstidernas växlingar bildar till exempel ofta ett 

bakgrundsmönster. Läsaren får genom litteraturen även tillgång till ett rikt och varierande 

språk. Vidare skriver Hallberg (1993) att en av drivkrafterna bakom vårt läsande är en önskan 

att få veta vad som ska hända härnäst. Både Hallberg (1993) och Amborn & Hansson (1998) 

skriver om hur viktiga de första sidorna i en bok är för intresset av en den. Det gäller för 

författaren att gripa tag i läsaren och fånga intresset, gärna genom att vädja till läsarens 

känslor.  

 

3.7 VARFÖR SKA BARN LÄSA? 

 

Den första frågan en pedagog bör ställa sig är varför eleven bör läsa, sedan vad och sist hur, 

menar Amborn & Hansson (1998). Tidigare har vi börjat med frågan hur och har sedan 

kanske aldrig kommit till frågan varför. Oavsett vilket syfte vi har med läsningen bör frågan 

varför finnas med i tanken när vi arbetar med litteratur i skolan. Skolan har alltid betonat 

vikten av att läsa och har dessutom alltid ansett sig ha svaret på frågan varför barn bör läsa. 

Amborn & Hansson (1998) tar upp följande som de viktigaste orsakerna till att barn bör läsa:  

 

Språkutvecklingen 

Språkforskare menar att hälften av människans ordförråd skapas före sju års ålder. Därför är 

föräldrarna viktiga genom att de introducerar litteraturen. Pedagogerna i förskolan har en 

väldigt stor roll när de ger barnen en medveten språklig stimulans. Litteraturen ger oss 

möjlighet och tillfälle att samtala och utveckla vår begreppsvärld. Ett aktivt förhållningssätt 

till språket och litteraturen är viktigt. Samtalet kring litteratur ger barnen en större språklig 

stimulans. Språkutvecklande och lässtimulerande åtgärder ger en bättre effekt om föräldrarna 

är delaktiga. Forskning visar att barn vars föräldrar läst för dem på ett aktivt sätt talar bättre, 

använder fler ord, svarar med fler korrekta satser, kan återge händelseförlopp bättre än barn 

som inte fått denna språkstimulans som läsning innebär. Generellt finns ett starkare samband 

mellan föräldrarnas utbildning och barnets språkliga nivå än mellan föräldrarnas utbildning 

och barnets intellektuella kapacitet.  
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Tillit och förståelse 

Barn bör läsa för att skapa sig en tillit till sin egen förmåga att förstå texten och lära sig att 

skapa utvecklande inre bilder. Genom litteraturen får vi mycket förkunskap som hjälper oss i 

vardagen och i mötet med andra människor. Vår empatiska förmåga utvecklas genom läsning 

och de inre bildernas betydelse för empatin är stor. Vi kan lära oss mycket om det okända och 

göra det avlägsna mindre avlägset.  

 

Kunskapen och tanken 

Barn bör läsa för kunskapens och tankens skull. Det är viktigt att barn kan leka böcker och då 

bearbeta tankar och känslor som läsandet fött. Detta hjälper dem i deras identitetsskapande. 

Läsning innebär också en stor stimulans för barns begreppsbildning. Det är viktigt att barn får 

läsa texter som svarar mot deras erfarenheter. De får då hjälp med att strukturera sina 

erfarenheter och sin omvärld samt att samtala om den. Genom skönlitteraturen får vi en mer 

dynamisk kunskap som innebär att flera områden som historiska, geografiska eller 

naturvetenskapliga fakta sätts in i mänskliga sammanhang. 

 

Kritiskt tänkande 

Barn bör läsa för att skapa sig ett kritiskt tänkande och hitta alternativa svar till de svar 

föräldrar, lärare och kommersiell litteratur ger dem. ”Läsning bidrar till upproret och 

identitetsskapande” (Amborn & Hansson, s 24). De menar att utan detta kritiska tänkande och 

upprorstänkande stagnerar samhället.  

 

3.8 LITTERATURPEDAGOGIK 

 

Litteraturpedagogik innebär enligt Hallberg (1993) ett medvetet förhållande till och 

användande av skönlitteratur. Svenskämnets grundelement, att tala, lyssna, läsa och skriva, 

ska medvetet integreras i arbetet med texter i skolan. Det är viktigt med en medveten 

planering av arbetet med litteraturen.   

 

3.8.1 Val av litteratur och uppgift 

 

Både Hallberg (1993) och Molloy (2003) poängterar att om läraren ska kunna ha en aktiv roll 

som litteraturförmedlare är det viktigt att läraren kombinerar sin insikt om elevernas litterära 

behov med god och kontinuerlig kunskap om barn- och ungdomslitteratur. Läraren behöver 

hålla sig uppdaterad och läsa nyutkommen litteratur, recensioner och artiklar. Molloy (1996) 

menar att det är lärarens arbete att läsa litteratur som kan användas i skolan. Det går inte att 

skylla på tidsbrist utan den lärare som inte läser brister i sin professionalitet. Hon konstaterar 

att lärare i idrott och estetiska ämnen ofta praktiserar sina ämnen utanför lektionstid. 

Musikläraren spelar, bildläraren målar, gymnastikläraren spelar tennis och så vidare. Men hon 

anser att det inte är ovanligt att möta svensklärare utan eget starkt intresse för litteratur.    

 

Hallberg (1993) skriver att det är viktigt att formulera både allmänna och individuella mål för 

att arbetet med litteraturen ska göras medvetet och levande. Sedan hur pedagogen använder 

litteraturen i undervisningen finns det inga givna svar på. Förutsättningarna för att det ska bli 

levande finns dock hos pedagogen och eleverna. Vidare skriver Hallberg (1993) att vid arbetet 

med skönlitteratur är inlevelse och upplevelse oerhört viktigt. Den skönlitterära boken ska inte 

uppfattas som en belöning eller som mindre viktig utan användas som en lärobok. Att arbeta 

med högläsning är en metod som medför att eleverna tillsammans i grupp kan hjälpa varandra 

framåt och diskutera litteratur de läst. Det är viktigt för utvecklingen att läsning blir något 

regelbundet hos eleverna. Därför är hemläsning och hemuppgifter ett viktigt moment. Genom 
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att eleverna får redovisa vad de läst tas deras läsupplevelse på allvar. Det är av dock av stor 

vikt att redovisningen anpassas till elevens förmåga och gruppens behov.  

 

Både Hallberg (1993) och Molloy (2003) skriver att det är viktigt att beakta att vår syn på 

killars och tjejers roller avspeglas i böcker. Detta betyder att vi måste göra medvetna val av 

litteratur som speglar både tjejers och killars tankar och världar. Enligt Molloy (1996)  

misslyckas till exempel boksamtalen ofta på grund av att dominanta killarna tystar andra 

elever med hånfulla kommentarer. Det är därför viktigt att vi gör medvetna val när vi väljer 

litteratur som ska läsas av alla och att arbetet med litteratur blir ett välkänt moment som känns 

tryggt och inte skapar oro.  

 

Som tidigare nämnts är litteraturen en del av barnens identitetsskapande. Även Molloy (1996) 

menar att litteraturen ger möjligheter till identifikation som kan vidga vår kännedom om andra 

människor men främst om oss själva. Därför poängterar hon vikten av att uppgifterna är ”på 

riktigt”. Litteraturen och uppgifterna kring den måste kännas befogade och bygga på 

elevernas erfarenheter. Molloy (2003) menar att subjektiv relevans i uppgifterna är ett måste 

om man inte vill att samtalet ska tystna. Med detta menar hon att eleven måste känna att 

uppgiften är relevant och förstå varför den är viktig. Om detta saknas kommer eleven att tappa 

intresset och utvecklingen kommer att stanna.  

 

3.8.2 Bearbeta texter för ökad förståelse 

 

Molloy (1996) skriver om läsningens betydelse även för skrivandet. Det är många elever som 

inte förstår kopplingen och det är därför viktigt att de görs medvetna om den. Därför är det 

viktigt att inte ”bara” läsa litteratur utan även bearbeta den vilket skapar en större och vidare 

förståelse menar Amborn & Hansson (1998). Alla arbetsformer har sina för- och nackdelar 

men ett varierande arbetssätt är det bästa. Det finns många bra arbetssätt som främjar detta: 

 

Bokprat och förförståelse 

Amborn & Hansson (1998) skriver att det är en konst att introducera böcker för barn och 

sedan väcka intresse för dem. Denna introduktion är väldigt viktig. Det viktigaste är 

naturligtvis att läraren själv har läst boken och kan tala om den oavsett om läraren uppskattat 

boken eller inte. Förförståelse är ett nyckelord när det gäller elever med läsmotstånd, 

osäkerhet eller lässvårigheter. Syftet med att utförligt introducera en bok är att läsaren ska 

våga tro på sig själv som läsare. Det är viktigt att inte släppa eleven helt på egen hand efter 

introduktionen eftersom det kan leda till att eleven tappar sammanhanget och då också 

intresset för boken och eleven drabbas av en ”litterär leda”, det blir tråkigt. Uppmuntran under 

läsningens gång kan bestå i enskilda samtal eller diskussioner i små grupper. Läraren kan då 

uppmärksamma om eleven tappat tron på sin förmåga eller om texten tappat taget om läsaren. 

Även det avslutande arbetet är viktigt för att runda av läsupplevelsen.   

 

Loggbok 

Molloy (1996) skriver att loggbok är ett forum för kommunikation mellan eleven och läraren. 

Eleven skriver ner tankar och reflektioner kring sin läsning. Frågor som uppstått kan sedan 

diskuteras tillsammans. Här kan frågor behandlas som inte bara rör boken utan även själva 

läsandet och undervisningen. Loggboken ger eleverna ett forum för sina åsikter. Det ger även 

läraren en viktig kunskap om vem eleven egentligen är och en god insikt i elevernas 

individuella svårigheter.  

 



  

  

  

12 
 

Reflekterande läsning & boksamtal 

En förutsättning för att de reflekterande samtalen ska gå att genomföra är ett klassrumsklimat 

där den dialogiska undervisningen fungerar. Molloy (2003) skriver ”vad jag såg var vilken 

avgörande betydelse stämningen i klassrummet har för elevens möjlighet att kunna uttrycka 

sina åsikter och hur konflikter påverkade den sociala aktivitet som ett litteratursamtal kan 

vara” (Molloy, s 293). Molloy (2003) menar vidare att konflikter som eleverna bär med sig in 

i skolan ska tydliggöras och användas i undervisningen. Undersökningar visar dessutom 

fortfarande att läraren talar två tredjedelar av tiden i de flesta klassrum. Det är viktigt att 

elevernas kunskap och erfarenheter tas på allvar och används i undervisningen. Arbetet ska 

organiseras varierande kring elevernas läsande och samtalande så att alla ges utrymme. Här 

kan sedan ges utrymme för många samtal och frågor kring böcker. Deltagarna ska såväl 

uttrycka sina egna kunskaper som visa respekt och lyssna på andras argument.   

 

Riktad skrivning 

Om eleverna är kritiska till en bok kan en stunds skrivande hjälpa dem att formulera sina 

tankar och finna ord för sin kritik. Molloy (1996) skriver om fem minuters riktad skrivning så 

eleverna under fem minuter skriver ner alla sina tankar och funderingar kring en bestämd 

fråga som rör texten. Eleverna kan sedan i grupp diskutera och hjälpas åt att strukturera sin 

kritik.  

 

Loopar (The Loop Writing Process) 

Molloy (1996) skriver om att använda ”loopar”. Uttrycket kommer från att en loop beskriver 

en elliptisk bana, vars första hälft tillåter skribenten att skriva ner vad som helst kring ett givet 

ämne. Den andra hälften ger skribenten möjlighet att organisera och revidera sitt material, att 

komma tillbaka till det och se på det med andra ögon. När eleven arbetat med sina loopar 

kring en text uppstår en djupare förståelse som är knuten till den egna kunskapen.   

Loopar används när elevens egen kunskap ska knytas till litteraturläsningen och utvecklas till 

ny kunskap.   

 

3.9 SAMMANFATTNING 

 

Enligt Socialstyrelsen (2004) förekommer AD/HD hos cirka 3-6 % av alla skolbarn. Redan i 

början av 1800-talet talade man om symtom hos barn som påminner om de symtom man idag 

förknippar med AD/HD. Några symtom som är vanliga hos barn med diagnosen AD/HD är 

uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. Dessa problem blir extra tydliga och 

ökar i ostrukturerade situationer och situationer som kräver egen planering och styrning. Det 

är vanligt att elever med diagnosen har en ojämn prestationsförmåga. Problemen hos flertalet 

kvarstår under ungdomsåren och även upp i vuxen ålder. Hur elever med AD/HD blir bemötta 

och vilket stöd de får under sina år i skolan har stor betydelse för deras framtida möjligheter 

att hantera sitt handikapp. 

 

Litteraturens pedagogiska användning har varit en omtvistad fråga som inte tagit ordentlig fart 

förrän de senaste decennierna. Litteraturens roll i läroplanerna har ändrats under åren. Fram 

till Folkskolans inträde 1842 var kyrkans inflytande total. Litteraturens roll i undervisningen 

har sedan varierat men i Lgr-80 får den en central roll. Enlig den senaste läroplanen, Lpo-94 

menar man att läskunnighet är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället dessutom 

utvecklas fantasin och lusten att lära. Lpo-94 betonar en helhetssyn på språket vilket gör att 

arbetet med skönlitteraturen måste utformas utifrån detta och ses ur flera perspektiv. Den 

första frågan en pedagog bör ställa sig är varför eleven bör läsa, sedan vad och sist hur. Det 

finns många svar på frågan varför eleven bör läsa. Litteratur ger till exempel en bred och 
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varierad skildring av barnens vardag vilket hjälper dem att bearbeta sina intryck. I 

skönlitteraturen mynnar intrigen ut i lek, skola, kamratrelationer och små vardagsäventyr 

vilket förbereder barnen inför vuxenvärlden. Barnen lär sig mycket om sin egen historia 

genom litteraturen vilket hjälper dem att hantera nuet. Läsningen är även viktig för barnens 

språkutveckling och förmåga till kritiskt tänkande. Det är viktigt att läraren har aktiv roll som 

litteraturförmedlare och kombinerar sin insikt om elevernas litterära behov med god och 

kontinuerlig kunskap om barn- och ungdomslitteratur. Det är av stor vikt att undervisningen är 

medveten och anpassad till individerna. Valet av litteratur och hur man arbetar med den är 

avgörande.    

 

4 METOD 

 

I metodavsnittet kommer jag först att allmänt beskriva de metoder och instrument jag använt 

för att sedan mer detaljerat beskriva hur jag använt dessa och genomfört studien.  

 

4.1 VAL AV METOD OCH INSTRUMENT 

 

Jag preciserade min problemformulering för ge en tydligare bild av vilken kunskap jag ville få 

ut av mina resultat. I min undersökning av hur elever med diagnosen AD/HD upplever 

litteraturundervisningen i skolan valde jag att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer. 

Då mitt syfte var att söka synpunkter och åsikter från enskilda personer ansåg jag att den 

kvalitativa metoden var mest användbar.  

 

En forskare måste avgöra vilken information som är önskvärd och utforma instrumentet 

därefter. Utifrån mina tidigare erfarenheter av pedagogisk dokumentation som verktyg ansåg 

jag att intervjun som instrument var den mest lämpade för studien eftersom det gav mig dels 

möjlighet att låta mina intervjupersoner vidareutveckla sina svar och dels gav det mig 

möjlighet att följa upp svaren och ställa följdfrågor. Intervju är en teknik för att samla 

information som bygger på frågor och som vanligtvis utförs genom att intervjuaren träffar 

intervjupersonen och genomför intervjun. Varje individs bidrag är viktigt eftersom bortfall 

påverkar generaliseringsmöjligheterna (Patel & Davidson, 2000). Jag kommer att genomföra 

kvalitativa forskningsintervjuer som kommer att vara tämligen ostrukturerade och tematiskt 

guidade, vilket innebär att intervjun varken är ett helt öppet samtal eller ett strängt strukturerat 

frågeformulär. ”Den professionella intervjuaren bestämmer intervjuns innehåll med stöd av 

och mot bakgrund av den teoretiska förförståelsen” (Lantz, s 54). Sex intervjuer genomfördes 

med elever med diagnosen AD/HD. Eftersom jag använde mig av intervjuer har jag inte haft 

något bortfall, då all datainsamling skedde på plats.  

 

4.2 URVAL 

 

Eftersom min avsikt var att studera hur elever med diagnosen AD/HD ser dels på sin diagnos 

och dels på litteraturundervisningen i skolan tillfrågade jag sex elever med diagnosen. Urvalet 

för min undersökning är baserat på jämn könsfördelning, det vill säga både tjejer och killar 

har deltagit i undersökningen. Eleverna går på två olika 7-9 skolor, tre från varje skola. 

Anledningen till detta urval var att jag ville ha synpunkter och åsikter från både tjejer och 

killar från olika skolor. Genom skolornas rektorer fick jag veta vilka elever som hade 

diagnosen AD/HD. Jag valde slumpvis ut sex elever som jag tillfrågade. Samtliga elever var 

intresserade av att delta i min studie. En kort presentation följer här av de sex intervjuade 

eleverna. Namnen jag använder är fingerade. 
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4.2.1 Jamal  

Jamal är 15 år och går i år 9. Jamal kom till Sverige när han var sex år gammal och har sedan 

dess flyttar runt ganska mycket. Han bor sedan tre år i ortens centrum tillsammans med sin 

mamma, pappa och tre yngre bröder. En av bröderna går i samma skola och honom träffar 

Jamal ofta på rasterna. Jamals föräldrar arbetar inte, pappan är förtidspensionär och mamman 

är arbetssökande. Jamal blev diagnostiserad för sex månader sedan.  

 

4.2.2 Robban 

Robban är 15 år och går i år 8. Robban bor en bit utanför samhället tillsammans med sin 

mamma, pappa och en äldre bror. Robban åker buss till skolan varje dag. Hans föräldrar 

arbetar i den mindre ort där de bor. Mamman på ett äldreboende och pappan i en verkstad. 

Robban har flyttat ganska många gånger vilket resulterat i att han gått på sex olika skolor. 

Robban fick diagnosen AD/HD när han gick i år 4.  

 

4.2.3 Pär  

Pär är 13 år och går i år 7. Pär bor precis bredvid sin skola och går dit varje dag. Han går i en 

”resursgrupp” som har sina lokaler cirka 700 meter från de övriga byggnaderna. Pär har gått i 

denna grupp sedan han gick i år 3, då han även fick diagnosen. Han är aldrig i den övriga 

delen av skolan men har väldigt hög närvaro i sin grupp. Pär bor tillsammans med sin 

mamma. Pär bodde tidigare hos sin pappa men flyttade därifrån när han var nio år. Idag har 

han ingen kontakt med sin pappa som bor i Göteborg. Pärs mamma arbetar deltid i en affär.  

 

4.2.4 Sara  

Sara är 13 år och går i år 7. Sara bor med sin mamma och pappa i centrum av den större orten, 

hon har bott i samma hus hela sitt liv. Sara går ofta till sin mormor och morfar som bor i 

närheten. Saras mamma och pappa arbetar båda på kommunens kontor. När Sara fick sin 

diagnos i år 5 fick hon också en kontaktperson som hon träffar cirka en gång i veckan. De 

brukar göra allt från att simma till att gå på bio. Sara har tidigare haft hög frånvaro i skolan 

men idag fungerar närvaron bra. Ibland följer Saras kontaktperson henne till skolan.   

 

4.2.5 Elin 

Elin är 14 år och går i år 9. Elin bor i en egen lägenhet som hennes mamma och pappa betalar. 

Sedan Elin föddes har hon bott på tolv olika ställen och gått på sju olika skolor. Hennes 

mamma bor en bit utanför samhället tillsammans med sin nya man och Elins yngre bror. 

Mamman arbetar inte. Elins pappa bor i Stockholm, de har sporadisk kontakt. Elin bor ensam 

eftersom hon inte kommer överrens med sin mamma och hennes nya man. Hon går i samma 

”resursgrupp” som Pär. Elin går vissa lektioner tillsammans med sin klass; bild, idrott och 

slöjd. Hon har väldigt hög frånvaro. Hon fick sin diagnos när hon gick i år 6.  

 

4.2.6 Saga 

Saga är 15 år och går i år 8. Saga har precis flyttat till kommunen och bor ganska långt ifrån 

skolan, hon åker buss varje dag. Saga fick börja år 8 trots att hon är 15 år eftersom det visade 

sig att hon har stora kunskapsluckor. Saga bor växelvis hos sin mamma och pappa. Båda 

föräldrarna bor i kommunen. Mamman arbetar på en fabrik och pappan är för närvarnade 

sjukskriven. Saga fick diagnosen när hon gick i år 5.  
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4.3 GENOMFÖRANDE 

 

Jag sammanställde en arbetsplan som innehöll både teoristudier och intervjuer med elever 

som har diagnosen AD/HD. Efter genomläsning fick jag sålla bort viss litteratur eftersom den 

var irrelevant eller föråldrad. Utifrån den kunskapsmässiga bakgrund jag fått vid 

genomgången av litteratur om AD/HD, litteratur i skolan (se bakgrund) och studiens syfte 

formulerade jag intervjufrågorna (bilaga 1).  

 

Jag ringde de elever jag valt att intervjua och bestämde tid och plats för intervjuerna. Eleverna 

fick även med sig ett informationsbrev (bilaga 2) där de själva samt deras vårdnadshavare 

skulle godkänna deltagandet i intervjun. Vid intervjutillfällena hade jag med mig bandspelare, 

papper och penna. Bandspelaren är ett bra verktyg då det dels kan ge mig exakta utsagor om 

vad som sades samt att jag har möjlighet att gå tillbaka och lyssna igen. Papper och penna är 

också bra om man vill anteckna eventuella faktorer som kan vara väsentliga för 

sammanhanget. Jag intervjuade eleverna en och en. ”Det är intervjuarens uppgift och ansvar 

att se till att den rumsliga utformningen blir så god som möjligt” (Lantz, s 111). Enligt Lantz 

rekommendationer såg jag till att det fanns en neutral miljö som var väl lämpad där jag kunde 

genomföra intervjuerna. Jag valde en lugn miljö där vi inte skulle bli störda och såg till att den 

fysiska placeringen i rummet var avslappnad och inte skapade felaktig maktbalans.  

 

Jag började varje intervju med att kort repetera vem jag var och mitt syfte med 

undersökningen. Jag berättade även hur den skulle gå till och frågade om eleven hade några 

frågor. Efter inledningen fick varje elev berätta lite om sig själv och skolan, vilket var ett sätt 

att få dem slappna av och börja prata. Sedan följde de frågor jag formulerat inför intervjun. 

Jag hade en låg grad av strukturering, beroende på hur eleverna svarade ställde jag nästa 

fråga. Jag försökte vara noga med att inte själva prata för mycket utan att vara en aktiv 

lyssnare och ge eleverna samtalsutrymme. Samtliga respondenter visade stort intresse och 

engagemang över att bli intervjuade. Efter varje intervju lyssnade jag igenom och 

sammanställde materialet.  

 

4.4 FORSKNINGSETISKT STÄLLNINGSTAGANDE 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskapliga området som jag har tagit hänsyn till under min studie. Dessa är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet 

För att uppfylla informationskravet informerade jag elever och vårdnadshavare både muntligt 

och skriftligt om min studie och hur resultatet skulle behandlas och bearbetas (bilaga 2). 

 

Samtyckeskravet 

För att uppfylla samtyckeskravet var jag noga med att samtliga deltagare var väl medvetna om 

vad studien innehöll och vad det betyder att delta. Studien var helt frivillig och eleverna visste 

att de hade frihet att avbryta sitt deltagande (bilaga 2). Utifrån den information jag gav 

eleverna hade de möjlighet att ta ställning till om de vill delta i min studie. Först efter 

skriftligt godkännande från både elev och vårdnadshavare startade jag mina intervjuer. Under 

intervjun betonade jag att de hade frihet att avstå från att svara på mina frågor. 
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Konfidentialitetskravet 

Detta krav innebär att respondentens identitet ska vara säkrad. Jag valde att ringa de elever jag 

tänkt intervjua och enskilt informera dem om min studie. Jag valde att ringa dem istället för 

att söka upp dem eftersom det ökade anonymiteten för eleverna. Samtliga respondenter i min 

studie är anonyma. Respondenterna blev lovade anonymitet och att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt. Därför valde jag att dölja intervjupersonens identitet genom att 

använda fingerade namn. När studien är avslutad kommer jag att förstöra de inspelade 

intervjuerna och annat material som användes under studien för att skydda elevernas integritet 

och anonymitet. 

 

Nyttjandekravet 

Resultatet från min studie kommer att finnas tillgängligt vid Växjö universitet. De 

respondenter och de skolor som deltagit i studien kommer att få ett exemplar var av den 

färdiga uppsatsen. 

 

4.5 VERIFIERING 

 

Verifiering är enligt Kvale (1997) inte något som sker i ett visst stadium i forskningsprocessen 

utan bör genomsyra hela processen. Jag har under hela arbetets gång aktualiserat följande 

begrepp; 

 

Validitet 

Validitet är när man verkligen undersökt det man tänkt undersöka och inget annat (Thurén, 

1991). Jag anser att validiteten i min undersökning varit god. Eftersom jag haft kontroll över 

intervjuerna har jag även kunnat få svar på de frågor jag önskat. Jag formulerade även 

intervjufrågorna efter mitt syfte vilket också bidragit till den höga validiteten.  

 

Generaliserbarhet 

Kvale (1997) menar att en kvalitativ studie inte kan ge någon generaliserbarhet. Eleverna i 

min studie valdes först ut efter vissa kriterier vilket gör att urvalet inte var helt igenom 

slumpmässigt. Även om mina resultat inte är representativa för hela befolkningen kan det ge 

värdefulla kunskaper om hur elever med diagnosen AD/HD ser på sin diagnos och 

litteraturundervisningen i skolan.  

 

Reliabilitet 

God reliabilitet eller tillförlitlighet innebär enligt Patel och Davidsson (2003) att 

undersökningen är genomförd på ett tillförlitligt sätt samt hur väl resultatet motstår slumpens 

inflytande. Enligt Kvale (1997) påverkas reliabiliteten i kvalitativa studier av hur jag som 

intervjuare har utfört intervjun, hanterat utskrifterna samt analyserat materialet. 

 

Vid intervjuerna försökte jag medvetet undvika ledande frågor och jag har själv sammanställt 

allt material. Tanken är att en annan forskare ska kunna göra om samma studie. I min studie 

skulle resultatet troligtvis inte bli exakt samma eftersom respondenterna skulle kunna ändra 

eller utveckla sina svar med tiden. Men utifrån studiens syfte, forskningsfrågor och 

intervjufrågor borde svaren ändå bli likvärdiga. Reliabiliteten vid intervjuer kan störas 

beroende på att alla inte blivit intervjuade under samma dag och under samma yttre 

omständigheter. Eftersom eleverna jag intervjuade inte var kända för varandra fanns det ingen 

möjlighet för dem att prata med varandra och påverkas av varandras åsikter och synpunkter. 

Utifrån detta anser jag att det finns reliabilitet i min studie. 
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4.6 FELKÄLLOR 

 

För att minska risken att eleverna påverkas av mig som person valde jag att intervjua elever 

som jag inte känner eller har någon kontakt med. Genom att intervjua inte tidigare kända 

elever anser jag att risken för ett beroendeförhållande minskat och gjort att eleverna gett mig 

mer uppriktiga svar. En möjlig felkälla skulle kunna vara att respondenterna ändå påverkats 

av mig som person eller inte gett mig uppriktiga svar. Detta går dock inte att påverka. Då jag 

valt att göra en kvalitativ studie går det inte utesluta att de insamlade uppgifterna påverkats av 

de personliga tolkningar jag eventuellt har gjort.  

 

5 RESULTAT 

 

Resultatet från intervjuerna presenteras nedan tematiskt utifrån problemformuleringen. 

Intervjuerna genomfördes med elever som har diagnostiserats med AD/HD. Intervjufrågorna 

återfinns som bilaga 1.  

 

Jag intervjuade sex elever med diagnosen. Det var tre tjejer och tre killar. Samtliga elever är 

mellan 13-15 år och går i år 7-9. Eleverna hör till två olika skolor. Namnen jag använder är 

fingerade namn.   

 

5.1 ELEVERNAS UPPFATTNING OM AD/HD 

 

När eleverna hörde AD/HD anger fem av sex att de tänker på sig själva och sina svårigheter. 

En elev säger att han tänker på en person med en skada. Fem av sex elever säger att de kändes 

bra att få diagnosen och att det har hjälpt dem. Två av tjejerna anger också att de samtidigt 

blev rädda och nervösa inför vad diagnosen skulle innebära. En kille säger att han blev arg 

eftersom han visste att han inte hade diagnosen och att det bara har blivit jobbigare för honom 

när alla på skolan fick veta om hans diagnos. Fyra av de sex eleverna var överens om att man 

inte har kunnat fastställa exakt vad som ligger bakom AD/HD, utan att det kan finns flera 

olika faktorer som är bidragande. Orsaker som fem av sex respondenter nämnde var ärftlighet 

och medfödd hjärnskada. Det var ingen skillnad mellan könen eller vilken skola eleverna gick 

på. Tre av respondenterna nämnde även att olika påfrestningar under graviditeten och/eller 

förlossningen kunde påverka uppkomsten av AD/HD. En tjej berättade att hon förmodligen 

fått syrebrist vid förlossningen och att hon trodde det var orsaken till hennes diagnos. En 

annan tjej berättade att hennes mamma drack alkohol när hon var gravid och att hon 

misstänkte att det kunde ha påverkat. Ärftlighet var det som poängterades allra mest. Samtliga 

elever nämner orsaker som rör ärftlighet. De nämner ofta att föräldrar eller andra släktingar 

har samma symtom.  

 

 ”Min pappa hade samma problem i skolan som jag” (Pär).  

 

Alla respondenter känner fler elever med diagnosen. Två av dem är delaktiga i en förening 

som arbetar med barn med olika diagnoser. Killarna uppger inte att diagnosen är något större 

hinder och de skäms inte för att berätta om sin diagnos. Robban berättar att han vid tre 

tillfällen har varit i andra klasser och berättat om diagnosen.  

 

 ”Det var faktiskt kul, jag blev lite som en kändis” (Robban) 

 

Två av killarna upplevde det som positivt att de fått diagnosen och berättar om att det blev 

enklare i skolan eftersom de upplevde att lärarna behandlade dem på ett annat sätt. En av 
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dessa killar tyckte baksidan var att det var svårare för honom att få högre betyg eftersom han 

fick arbeta hårdare än alla andra. En kille tyckte att det blev värre efter diagnosen eftersom 

många lärare ”daltade” med honom och särbehandlade honom hela tiden. Samma kille ansåg 

inte att det fanns något positivt med diagnosen. Samtliga tjejer nämner att de upplever 

diagnosen som påfrestande eller pinsam. De anger att de försöker dölja sin diagnos.    

 

 ”Jag berättar nästan aldrig att jag har AD/HD, det är för pinsamt” (Saga) 

 

Samtidigt anger alla tjejer att det positiva med diagnosen är att de får mer hjälp i skolan och 

att de kan få annat material. När det gäller annat material nämner tjejerna att de får 

individuella scheman att följa och att de då lättare kan koncentrera sig. Målen blir då mer 

kortsiktiga och enklare att överblicka. De nämner även tillgång till böcker på CD och/eller på 

datorn. Tjejerna upplever att de är enklare att fokusera när de både kan lyssna och läsa 

samtidigt.  

 

5.2 LITTERATURUNDERVISNINGEN I SKOLAN 

 

Fem av sex respondenter säger att de tänker på böcker när de hör ordet litteratur. De nämner 

även tidningar, datorn, telefonen, spel och reklam. En respondent vet inte vad ordet betyder. 

Respondenterna ger en väldigt blandad bild av hur de arbetar med litteratur. Gemensamt är 

dock att alla pratar om ämnet svenska, ingen nämner litteratur i samband med något annat 

ämne. De pratar mycket om läsning av böcker och hur de arbetar med dem. Fyra av sex 

nämner boksamtal i olika former och att de brukar skriva recensioner. En av killarna anger att 

de ”bara” läser och att de aldrig arbetar vidare med böckerna.  

 

Fem av sex elever upplever att de har nytta av litteraturundervisningen genom att de lär sig 

läsa och förstå bättre. Fyra elever pratar även om vikten av att de känner igen sig i litteraturen. 

 

”Det är roligare att läsa om det handlar om något man kan” (Pär) 

 

En av killarna säger att han egentligen inte behöver läsa eftersom han redan kan läsa, men att 

det ibland är kul att läsa om något som intresserar honom. Även de övriga fem eleverna anger 

att de gärna läser böcker som är intressanta eller som ger dem ny kunskap. Alla 

respondenterna anger att de läser på fritiden i olika stor omfattning. Tjejerna verkar mer 

intresserade och verkar också läsa mer än vad killarna gör. Två av tjejerna säger att de ofta 

läser skönlitterära böcker men även faktalitteratur som intresserar dem. En tjej anger att hon 

ofta läser olika texter på Internet, men sällan i böcker. Två av tre killar anger att de sällan 

läser på fritiden. De läser vissa texter i samband med spel eller datorer. En av killarna läser 

ibland skönlitterära böcker. Tre av sex elever anger att de sällan arbetar med texter från skolan 

på fritiden.  

 

 ”Jag kan inte jobba med skolarbete hemma. Det måste jag göra i skolan annars 

blir det inte gjort eller blir det bara fel” (Elin)  

 

5.3 SVÅRIGHETER MED LITTERATURUNDERVISNINGEN 

 

Samtliga elever anger att de känner glädje när de läser någon de verkligen tycker om. De 

anger att det måste vara intressant och enkelt att läsa. Tjejerna tycker inte att uppgifterna de 

får på lektionerna är svåra medan två av tre killar anger att de ofta har svårt att genomföra de 

uppgifter de får. Flera av eleverna nämner att de ofta slutar att läsa om de stöter på för många 
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hinder. När det gäller själva litteraturen nämner de hinder som; ett krångligt språk, svåra ord, 

liten text, tät text, tjock bok, för många karaktärer, hopp i tiden och konstiga namn.  

 

 ”Jag kan inte fortsätta läsa något som är för svårt, även om det är kul” (Jamal)  

 

Tre av sex elever talar även om att det är svårare att läsa en text om de saknar förkunskap.  

 

 ”En gång läste jag en bok som skulle vara enkel, den handlade om en pojke i 

Afrika. Jag fattade ingenting, han gjorde saker jag aldrig hört talas om. Det blev tråkigt när 

det var så mycket som jag aldrig hade hört talas om” (Robban).  

 

Alla respondenterna påstår att det finns elever i deras klass som tycker det är svårt att läsa. 

Fem av sex elever berättar att de för sällan får välja litteratur själva samtidigt som de anger att 

det är svårt att välja själv. De talar om att det är svårt att hitta böcker som alla i klassen gillar.  

 

 ”När vi läser killböcker blir tjejerna sura och tvärtom. Jag tror aldrig vi läst en 

bok som alla i klassen tyckte om” (Jamal) 

 

Fem av sex elever pratar mycket om att miljön är viktig när de läser. De upplever att det är 

svårt att läsa om det finns störningar. Störningar som nämns är: andra elever som pratar, något 

händer utanför klassrummet, läraren kommenterar något, obekväma stolar, för mycket ”annat” 

på väggarna, någon tappar något, någon låter konstigt, det är för kallt eller för varmt och 

andra tankar.  

 

 ”Ibland går det förbi någon utanför klassrummet, kan vara en hund. Då börjar 

jag plötsligt tänka på hunden istället för att koncentrera mig på boken…” (Saga). 

 

 Vi har hemska stolar i klassrummet, det går inte att tänka alls när man sitter i 

dem” (Pär) 

 

5.4 STÖD TILL ELEVER MED AD/HD 

 

5.4.1 Stöd som ges idag 

 

Samtliga respondenter anser att stödet som ges idag verkar fungerande. Fem typer av stöd 

nämns:  

 

Val av litteratur 

Samtliga elever berättar att det finns böcker med olika svårighetsgrad. Tre elever får själva 

bestämma svårighetsgrad medan för de övriga tre väljer läraren. Ingen av eleverna 

kommenterar detta vidare. Fyra av sex respondenter anger att det ibland finns flera böcker att 

välja mellan och att de då väljer efter intresse. Tre av sex elever poängterar att det över lag är 

för många val i skolan. De anger att alla dessa val ofta skapar problem. De uppskattar när 

någon väljer åt dem.  

 

Sitta i mindre grupp 

En kille och en tjej berättar om att det finns ett mindre rum dit de kan gå när de vill sitta mer 

enskilt. Tre av sex elever ingår ibland i mindre grupper där de läser och diskuterar litteratur.  
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Egen planering 

Två av eleverna anger att de har en egen planering som exakt talar om vad de ska göra under 

dagen. I planeringen anges även vad de ska läsa eller hur länge de ska läsa. Båda eleverna 

poängterar att detta är väldigt bra.  

 

 ”Det går bättre för mig när jag får en egen planering. Då vet jag exakt vad jag 

ska göra. Jag gör aldrig mer eller mindre” (Elin)    

 

Dessa elever går i en resursgrupp som båda eleverna är väldigt nöjda med. De återger att deras 

skolgång blivit bättre och enklare sedan de fick möjlighet att gå i denna mindre grupp.  

 

Varierande arbete 

Två av sex elever pratar om en varierande undervisning. Ibland lyssnar de på cd-böcker eller 

ser film istället för att läsa boken. De anger att de får flera kortare uppgifter varje lektion och 

att detta underlättar för dem.  

 

 ”Jag kan inte göra långa uppgifter. När jag får kortare uppgifter är det enklare 

eftersom jag ser slutet på dem” (Jamal)  

 

Tekniska hjälpmedel 

Fem av sex elever berättar om olika tekniska hjälpmedel som de använder vid behov. De 

nämner bland annat datorn och olika dataprogram, cd-spelare och daisy-spelare.  

 

Tjejerna påvisar även att de ofta tycker det är pinsamt när de använder hjälpmedel som daisy-

spelare, datorn eller enklare böcker. 

 

 ”När vi gör grupparbeten om böcker blir det pinsamt när jag läst en enklare 

bok än alla andra, det är bättre när vi sitter i en grupp där alla har läst den enklare boken” 

(Sara)  

 

 ”Ibland får jag gå in i ett eget rum, det kan vara pinsamt” (Elin) 

 

5.4.2 Vilket stöd saknas och varför? 

 

Förstående lärare 

Fyra av sex elever nämner i något sammanhang att vissa lärare inte förstår dem och att de då 

ofta hamnar i konflikter med läraren. Det handlar om oförståelse när eleven lätt blir störd av 

ljud eller andra elever. Eleverna kan inte ge någon förklaring till varför lärarna inte förstår 

dem. Tre av eleverna nämner även att byta av lärare kan vara ett problem.  

 

 ”Jag tycker inte om att vi har olika lärare hela tiden” (Saga) 

 

 ”Förra året var det två av mina lärare som fick sluta Jag tycker det är svårt 

med nya människor hela tiden, särskilt vikarie som inte ska stanna” (Pär) 

 

Sara berättar om att det var väldigt jobbigt att börja sjuan. Hon upplevde det som rörigt och 

det blev mycket svårare att koncentrera sig.  
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Frukost 

Två av killarna pratar om att de inte äter innan de går till skolan och att de därför är hungriga. 

De säger att de inte har tid hemma och att det borde finnas frukost i skolan.  

 

Fler böcker 

Tre av eleverna tycker att det finns för få böcker som är lättlästa. De berättar att det bara finns 

vissa böcker i lättlästa versioner.  

 

 ”Det finns inte så många vuxenböcker att välja mellan som är lagom svåra att 

läsa, jag vill ju inte läsa barnböcker” (Elin) 

 

Fler cd-böcker 

En kille och en tjej anser att det borde finnas fler cd-böcker samt att de skulle få använda dem 

oftare.  

 

Tekniska hjälpmedel 

Två av respondenterna skulle vilja att det fanns fler datorer och cd-spelare att tillgå.  

 

Mer hjälp på lektionerna 

Fyra av sex elever nämner att de ibland saknar stödet i klassrummet och att det ofta är 

frustrerande att vänta. De tycker att det tar för lång tid innan de får hjälp och att lärarna ibland 

inte vill svara på deras frågor. 

 

 ”Vi är 26 i klassen och många som vill ha hjälp” (Jamal)  

 

 ”Jag frågar ofta läraren och ibland vill hon inte svara, då säger hon bara att 

jag måste försöka själv” (Robban) 

 

Grupprum 

Tre elever uppger att de saknar grupprum att arbeta i. De skulle oftare vilja ha tillgång till ett 

mindre rum att gå till. I detta rum ska det vara tyst och lugnt. De uttrycker att det ibland är 

svårt att koncentrera sig i ett stort klassrum.  

 

Skönare möbler 

En av killarna anger att han inte kan koncentrera sig alls när han inte sitter skönt. Han skulle 

vilja att det var skönare stolar och att det fanns en soffa i klassrummet eller i grupprummet.  

 

5.5 SAMMANFATTNING 

 

Resultatet visar att eleverna anser att orsakerna till AD/HD kan vara flera, men ärftlighet 

betonas mest och fem av sex tillfrågade poängterar detta. Fem av sex angav även att de tyckte 

det var skönt att de fått diagnosen och att det hjälpt dem. De flesta eleverna tänker på böcker 

när de hör ordet litteratur men de nämner även tidningar, datorn, telefonen, spel och reklam. 

De uppger även att de har nytta av litteraturundervisningen. De blir glada av att läsa något de 

verkligen tycker om och de poängterar vikten av att litteraturen måste intressera dem. 

Eleverna nämner olika typer av stöd som de upplever fungerar bra. Stöd som nämns är till 

exempel att det finns böcker av olika svårighetsgrad och olika tekniska hjälpmedel. De 

upplever dock att det finns för få böcker och att de ibland får för lite hjälp på lektionerna.  
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6 DISKUSSION  

 

AD/HD är ett tämligen omdebatterat begrepp. Diagnosen har diskuterats under ett flertal 

decennier och namnet har ändrats ett flertal gånger. Forskarna har inte varit överrens utan det 

har medfört en del stridigheter. Det har resulterat i att begreppet AD/HD inte är enhetligt över 

hela världen och att samma diagnostest inte används överallt. Min uppfattning är att detta 

måste skapa problem för samarbete kring de här frågorna och att stridigheterna inte hjälper 

individen. Forskarna fokuserade länge vid vilket namn man skulle använda för elever med 

överaktivitet och problem med impulsstyrning. Jag upplever dock att forskningen har kommit 

ganska långt när det gäller AD/HD. Forskare har studerat hjärnan mycket och vet numera en 

hel del om detta neuropsykiatriska funktionshinder.      

 

6.1 ELEVERNAS UPPFATTNING 

 

Eleverna i min studie tänker på sig själva när de hör AD/HD. Jag tror att det är viktigt att 

elever som får diagnosen får tid och utrymme att själva få lära sig mycket om sin diagnos och 

vad det innebär för just dem. Alla elever är individer och diagnosen innebär inte samma sak 

för alla. Jag tror att en förståelse för diagnosen hjälper dem att förstå sig själva.  

 

De flesta av eleverna som jag intervjuade anser att en av orsakerna till AD/HD kan vara att 

diagnosen är ärftlig men att det kan finnas ett antal orsaker. Den erfarenhet jag har visar också 

på att det finns ett samband med ärftlighet. Jag träffar ofta elever med diagnosen där någon 

förälder eller annan närstående släkting har diagnosen eller liknade symtom. Forskarna är 

dock inte överens om vad som är orsaken till diagnosen AD/HD. Gillberg säger: ”ADHD 

orsakas mycket ofta av ärftliga faktorer” (Gillberg, s. 121). Det är många forskare runt om i 

världen som håller med Gillberg i det han säger. Hans forskning kritiseras dock av sociologen 

Eva Kärfve. Hon hävdar istället att diagnoser som AD/HD är ovetenskapliga och farliga för 

barnet. Kärfve menar vidare att det inte finns ett väl fastställt fel i centrala nervsystemet då det 

gäller AD/HD, vilket det ska göra för en psykiatrisk diagnos (Kärfve, 2000). Jag har svårt att 

hålla med Kärvfe om att en diagnos skulle vara skadligt för eleven. Jag tror istället att en 

diagnos kan vara en stor hjälp för eleven. I min studie uppger de flesta eleverna att de blev 

hjälpta av att få diagnosen. Min uppfattning är att när eleverna får diagnosen känner de sig 

mer bekväma med sig själva. Ibland ser jag också att de symtom eleven haft tidigare blir 

något mildare efter att de fått diagnosen vilket jag tror kan bero på att de delvis fått en 

förklaring till sina känslor och beteenden. Jag tror även att de pedagoger som finns runt eleven 

genom en diagnos får stöd i hur de kan arbeta med eleven och dess svårigheter. Flera elever i 

min studie berättar om att de fått mer stöd i skolan och jag tror det handlar om att 

pedagogerna fått en vägvisning om hur de kan arbeta och därför kunnat ge dem ett bättre 

anpassat material.  

 

6.2 LITTERATURUNDERVISNINGEN  

 

Gemensamt för eleverna är att samtliga elever endast talar om litteratur i samband med ämnet 

svenska. Min uppfattning är att användandet av skönlitteratur i andra ämnet än svenska är 

tämligen litet. Jag är övertygad om att det till exempel finns mycket bra skönlitteratur som kan 

användas i de flesta andra ämnen. Jag tror även det kan vara så att många lärare som inte 

undervisar i svenska själva anser att denna undervisning ligger på ämnet svenska. När det 

gäller skönlitteratur upplever jag sällan att det läses i andra ämnen. Jag är övertygad som att 

läsning av skönlitteratur skulle berika många andra ämnen. Att läsa skönlitteratur är inte bara 

att sätt för eleverna att bli bättre läsare utan genom litteraturen lär de sig mycket om sig själva 
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och samhället. Precis som Amborn och Hansson (1998) poängterar anser jag att det finns 

många svar på varför eleverna bör läsa. Naturligtvis är det viktigt att läsa för själva 

lästräningens skull men också för att de ska utvecklas som människor och lära sig ett kritiskt 

tänkande. Det kritiska tänkandet är väldigt viktigt i alla ämnen och är därför något vi måste 

fokusera mycket på. Jag anser också att vi pedagoger bör ställa oss frågan varför eleverna ska 

läsa just den litteraturen de gör. En av eleverna i min studie angav att de inte arbetade särskilt 

mycket med litteraturen utan de ”bara läste”. För mig är det väldigt viktigt att arbetet med 

litteraturen är medveten och genomtänkt. Det kan vara så att eleven i detta fall inte upplevde 

att de arbetade vidare med litteraturen trots att de gjorde det.  

 

Min erfarenhet är att motivation har en stark koppling till de uppgifter eleverna gör. Hallberg 

(1993) skriver om att skönlitteratur bland annat ger möjlighet till engagemang och personlig 

utveckling. Även min studie visar på att motivation och valet av litteratur hör ihop. Fyra av 

eleverna i studien nämner att de vill ”känna igen sig” när de läser och att det underlättar 

läsningen. Det är viktigt att litteratur och uppgifter är anpassade till eleverna och att de känner 

en relevans i dessa. Det är lätt att tappa elevernas intresse och motivation om valet av 

litteratur inte är genomtänkt. Jag möter ibland föräldrar som har svårt att förstå vikten av 

läsning. De anger att när deras barn väl har lärt sig läsa finns det ingen direkt orsak att 

fortsätta träna just läsning. Dessa elever är ofta svåra att motivera till läsning. Min uppfattning 

är även att det blir svårare för dessa elever att utveckla sin läsning. Jag tycker även att jag 

märker att elever som har föräldrar som själva läser mycket läser mer och utvecklas snabbare. 

Jag är övertygad om att föräldrars inställning och agerande påverkar eleverna väldigt mycket.  

 

Något som eleverna i min studie upplevde som svårt var alla val som de måste göra i skolan. 

Kadesjö (2001) poängterar att elever med AD/HD ofta upplever valsituationer som svåra och 

att vi pedagoger därför bör minimera antalet val i skolan. Jag har vid ett flertal tillfällen märkt 

just att elever med denna diagnos blir väldigt frustrerade när de ställs inför val. Jag tror därför 

att det är väldigt viktigt att vi pedagoger lär oss mycket om dessa elever så att vi utifrån denna 

kunskap kan hjälpa dem med dessa val.  

 

6.3 STÖD SOM GES TILL ELEVER MED AD/HD 

 

Jag tycker det är väldigt intressant att fem av sex elever i min studie nämner arbetsmiljön som 

väldigt viktigt. Jag håller verkligen med Haber (2003) och Kadesjö (2001) när de beskriver 

just vikten av en lugn och strukturerad arbetsmiljö för elever med AD/HD. Jag har ofta märkt 

hur dessa elever lätt blir störda. De behöver ofta en lugn miljö både när det gäller det auditiva 

som det visuella. Det är viktigt att lära känna sina elever eftersom de är olika. En elev kan 

störas av ljud och en annan av att sitta bredvid ett fönster. När det gäller den strukturerade 

arbetsmiljön tror jag att ett individuellt schema/planering kan vara till stor hjälp. Två av 

eleverna i min studie poängterar detta som väldigt bra. Jag upplever att vissa elever är i stort 

behov av en anpassad individuell planering som utförligt beskriver vad just den eleven ska 

göra och att det hjälper dem att fokusera.  

 

Två av eleverna i min studie går i en ”resursgrupp” som finns på en av skolorna. Båda 

eleverna upplever detta som något mycket positivt. Jag tycker att frågan om att integrera alla 

elever eller ej är komplicerad. Självklart mår alla bra av att känna en tillhörighet och vi ska ju 

ha ”en skola för alla”. Men jag är inte säker på att alla känner en tillhörighet i den stora 

gruppen. Ibland tror jag att vissa eleverna känner sig mer utanför när de integreras mot sin 

vilja. Jag har träffat elever som blivit integrerade mot sin vilja och känns sig mer utanför än 

tidigare. Jag anser att det är väldigt viktigt att allt arbete kring eleven är genomtänkt, väl 
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planerat och definitivt väl förankrat hos eleven och föräldrarna. Annars är det väldigt stor risk 

att vi misslyckas med vårt arbete och minskar elevens förutsättningar att lyckas istället för att 

öka dem. Vi måste vara väl medvetna om vilka svårigheter en elev med AD/HD kan ha och 

planera arbetet utifrån detta. Stora grupper kan till exempel skapa alldeles för mycket intryck 

och otrygghet för elever med AD/HD. De kan dock tränas i att vistas i större grupper genom 

att ge dem redskap hur de ska lösa situationer som stressar dem.  

 

6.4 VILKET STÖD SAKNAS OCH VARFÖR? 

 

Två av killarna i min studie påpekar att de har svårt att koncentrera sig eftersom de inte hinner 

äta frukost innan de går till skolan. Jag anser här att samarbetet med föräldrarna är väldigt 

viktigt. Själv har jag både erfarenhet av hur ett gott samarbete kan stärka eleven och hur ett 

sämre samarbete kan påverka eleven negativt. Det är viktigt att vi pedagoger aktivt arbetar för 

ett väl fungerande samarbete med hemmet. Vi pedagoger måste även försöka hjälpa och 

stödja föräldrarna i deras arbete med sina barn. Vi får absolut inte ta över föräldraansvaret, 

endast stödja dem och visa förståelse över att det ibland kan vara komplicera att ha ett barn 

med AD/HD.  

 

Eleverna i min studie efterfrågar både fler böcker, CD-böcker och teknisk utrustning som fler 

datorer. Kadesjö (2001) skriver om att man bör använda elevens nyfikenhet och eget intresse 

för att skapa bättre förutsättningar. Därför borde det vara viktigt att utbudet av litteratur är 

tillräckligt stort för att eleverna ska hitta något som intresserar dem. Jag tycker det är synd att 

utbudet av litteratur ska behöva påverka undervisningen negativt. Jag tror att man kan bygga 

upp ett stort utbud av olika typer av litteratur om man samarbetar mellan flera skolor eller i en 

hel kommun. När det gäller den tekniska utrustningen upplever jag också att det finns 

utrymme för mer samarbete på skolorna och i kommunerna. Det förvånar mig lite att eleverna 

efterfrågar mer teknisk utrustning. Jag har faktiskt aldrig varit med om att den tekniska delen 

inte gått att lösa.  

 

För att ge elever med AD/HD en förutsättning att lära och utvecklas i sin egen takt krävs 

vuxna med kunskap och förståelse. Fyra av sex elever i min studie nämner dock i något 

sammanhang att vissa lärare inte förstår dem och att de då ofta hamnar i konflikter med 

läraren. Jag tror att mer kunskap om dessa elever är viktig för att kunna stödja och hjälpa 

dessa barn på ett bästa sätt. Vikten av ”rätt” personal som arbetar med dessa elever är 

underskattad. Det måste vara personer som förstår och har kunskap om hur det är att arbeta 

med dessa elever. Tyvärr har jag erfarenhet av hur fel det kan bli vid till exempel 

neddragningar om personal som egentligen inte vill får uppgift att arbeta med dessa elever. 

Duvner (1997) poängterar vikten av rätt kunskap hos läraren för att kunna anpassa sitt 

bemötande och sitt förhållningssätt. Något som även kan bero på bristande kunskap hos 

läraren är att Jamal och Robban upplever att de får för lite hjälp på lektionerna och att det 

ibland är frustrerande. Haber (2003) skriver just om att situationer där elever med AD/HD 

behöver vänta kan uppfattas som svåra. Jag tror även att kunskapen om AD/HD skulle behöva 

spridas till all personal som arbetar ute i verksamheterna, även skolledningen. Det är viktigt 

att både lärare och skolledare är medvetna om vilka svårigheter dessa elever kan ha och hur 

man på bästa sätt kan undvika situationer där eleven blir stressad och frustrerad. Eftersom 

kunskap är viktigt är fortbildning kring ämnet ett måste. Det krävs en skolledning som har god 

förståelse och kunskap kring ämnet och därför prioriterar fortbildning inom detta. 

Fortbildning behöver inte bli dyr, ofta finns det mycket kompetens inom den egna kommunen. 

Jag har även upplevt att det kan finnas mycket kompetens och kunskap på andra skolor eller 
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på andra förvaltningar som socialförvaltningen. Även BUP och barnhabilitering kan vara till 

stor hjälp.  

 

Något som var väldigt intressant med min studie var att fem av sex elever nämnde vikten av 

en god arbetsmiljö. De talade om allt från störande ljud till bristen av sköna möbler. Kanske är 

det så att vi i skolan lägger för lite energi på att skapa goda inlärningsmiljöer för våra elever. 

Vikten av anpassade arbetsmiljöer för elever med AD/HD poängteras av flera forskare som 

Beckman (2003), Haber (2003) och Kadesjö (2001).  

 

Några elever i min studie nämner att byte av lärare kan vara frustrerande. Pär nämner till 

exempel att han inte vill ha någon vikarie. Kadesjö (2001) skriver om att förändringar kan 

vara svårt för elever med AD/HD. Jag tror att dessa elever ofta upplever det svårt med 

personalbyte och att vi därför bör sträva efter en kontinuitet bland personalen som har dessa 

elever. Om det går att lösa är det bra om det alltid är samma person som kan komma in och 

vikariera när någon ur den ordinarie personalgruppen är frånvarande. Jag har ofta sett hur det 

blir kaos när elever med AD/HD träffar nya människor. Jag tror därför att det är viktigt att 

förbereder eleverna när det ska komma in nya människor i gruppen, även om de endast ska 

komma på besök. Kadesjö (2001) skriver just om vikten att förbereda elever i god tid.  

 

Ingen av respondenterna i min studie nämner något av belöningssystem. Jag upplever att det 

ibland kan vara bra med en ”morot” för elever med AD/HD. Detta är något som Duvner 

(1997) också hävdar i sin bok. Ibland märker jag att dessa elever blir mer koncentrerade på 

uppgiften när de ser belöningen i sikte. Belöningen ska vara anpassad efter eleven och kan till 

exempel vara att de får spela ett spel.   

 

6.5 ÖVRIGA FUNDERINGAR 

 

I min studie pratar Sara om svårigheten att börja sjuan. Jag tror att övergången mellan år sex 

och sju är ett problem i min kommun är. I år sju börjar eleverna i en ny skola där det inte 

längre är samma struktur och organisation. En klasslärare byts ut mot olika lärare i varje ämne 

och klassrummen byts ut varje lektion. Eleverna ska plötsligt hålla ordning på sina egna tider 

och allt sitt material. Enligt mig blir denna övergång för skarp för många elever, särskilt de 

med diagnosen AD/HD. En risk är att det blir kaos för dessa elever, de kan inte koncentrera 

sig på skolan på samma sätt utan blir klassens störande objekt. Vidare blir då risken att de 

tappar mer och mer kunskapsmässigt vilket även påverkar deras självförtroende negativt.  

 

Något jag tycker att vi ofta glömmer bort är att elever med AD/HD även kan vara 

underaktiva. Anledningen är säkert att elever med den problematiken är svårare att upptäcka. 

Därför behövs det mer kunskap hos pedagogerna om även dessa elever som också behöver 

stöd för att utvecklas och hitta rätt litteratur. I min studie verkade det inte vara någon elev som 

tillhörde denna kategori. 

 

Min studie ger en inblick i hur elever med AD/HD resonerar kring sin diagnos. Studien ger 

även en vägledning i hur stödet till dessa elever bör utformas i samband med 

litteraturundervisningen. För vidare studier hade det varit intressant att jämföra hur olika 

skolor arbetar.   
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor 
 

 

Eleven berättar 

 elevens ålder och årskurs 

 tjej eller kille 

 skola 

 bostadsort & familj 

 berätta om din skolgång 

 

Elevernas uppfattning om AD/HD 

 Vad tänker du när du hör AD/HD? 

 När fick du veta du hade AD/HD? 

 Hur kändes det? 

 Tror du att det finns någon orsak? 

 Känner du andra med diagnosen? 

 Vad är bra/mindre bra? 

 

Litteraturundervisningen i skolan 

 Vad är litteratur för dig? 

 Hur arbetar ni i skolan med litteratur? 

 Vilken nytta känner du att du har av litteraturundervisningen?  

 Använder du litteraturen på fritiden? 

 

Svårigheter med litteraturundervisningen 

 När känner du glädje i samband med litteratur? 

 Upplever du några svårigheter? Finns det fler som gör det? 

 

Stöd till elever med AD/HD 

 Kan du få hjälp om något är svårt? 

 Hur ser hjälpen/stödet ut? 

 Anser du att det stödet är fungerande? 

 Anser du att alla eleverna får den hjälp de behöver? 

Om inte  

- på vilket sätt är det ej tillräckligt? 

- hur anser du att det borde vara? 

- vad hindrar skolan från att göra så? 

 

 



  

  

  

 
 

      BILAGA 2 

 

Hej!  

 

Jag heter Emma Magnusson studerar ämnet svenska vid Växjö Universitet. 

 

Din son/dotter är intresserad av att delta i min undersökning som handlar 
om hur elever med diagnosen AD/HD ser på sin diagnos och 

litteraturundervisningen i skolan. Jag kommer att genomföra en studie 
genom att intervjua 6 elever. Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan 
avbrytas under arbetets gång.   

Intervjuerna kommer att ta cirka en timme och spelas in på band. 

Ljudbanden är för mitt analysarbete och kommer att förstöras då min studie 
är slutförd. Elevernas berättelser kommer inte att redovisas så att enskilda 

elevers kan urskiljas. Jag är mån om att de elever som deltar också ska 
känna sig säkra om att varken lärare eller andra elever på skolan får 
information om vilka som deltar i min studie.  

När uppsatsen är klar kommer de som medverkat att få varsin kopia.  

Resultatet av studien kommer även att finnas tillgänglig på Växjö 
Universitet.  

Jag är tacksam för att din son/dotter vill ställa upp och ta sig tid att svara 

på mina frågor. Eftersom eleverna i min studie inte är myndiga ber jag även 
vårdnadshavare att skriva under.  

 
Godkännande 

 
Jag godkänner att bli intervjuad/att mitt barn blir intervjuat efter given 

information. 
 
 

 
___________________________                    __________________________________ 

Elevens namn      Vårdnadshavares namn 

 
 


