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ABSTRAKT

Syftet  med denna litteraturstudie  är  att  belysa  vilket  stöd skolan ger  till  elever  med 
ADHD-diagnos för att främja deras skolsituation. Vilka pedagogiska strategier använder 
man sig  av i  skolan för  att  hjälpa dessa elever?  I  vår  litteraturstudie  har  vi  studerat 
litteratur, samt sökt i olika databaser efter forskning, som berör vårt ämne. Resultaten 
visar  att  relationen  mellan  lärare  och  elev  är  viktig,  där  pedagogens  röstanvändning 
spelar in.  Rätt ord och rätt ton kan vara betydelsefullt  för att behålla en god relation 
mellan lärare och elev och på så vis undvika negativa konfrontationer och diskussioner. 
Det  fastslås  även  att  ickeverbala  undervisningsmetoder,  som  att  peka  ut  viktig 
information  för  eleven  och  försiktig  vidrörning,  gör  det  lättare  att  få  elevens 
uppmärksamhet.

Lärandemiljön  har  också  betydelse  där  gruppstorleken  har  både  positiv  och  negativ 
effekt  för  dessa  elever,  beroende  på  klassrumsaktivitet.  En  exkludering  från  vanlig 
klassrumsundervisning, där mindre elevgrupper ersätter undervisningen, kan för många 
vara en tillfälligt bra lösning i en ohållbar situation, men det är ytterst viktigt att hitta 
andra lösningar.

Det finns flera olika sorters träningsprogram som kan användas i skolan idag, främst för 
elever,  men  även  för  lärare.  Bland  annat  träning  av  lässtrategi  för  att  förbättra 
läsförståelsen och ett utbildningsprogram som fördjupar lärarens kunskap och förståelse 
för funktionsnedsättningar som ADHD samt ger pedagogiska tips som kan användas i 
undervisningen. 

Det finns flera olika strategier som avser att  stödja elever med ADHD-problematik i 
skolan, dock finns det inte någon universell strategi som passar samtliga elever. Hänsyn 
måste därför tas till elever som individer.  
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1 INLEDNING

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi kommit i kontakt med elever i 
behov av särskilt stöd och vi upplever ADHD som en relativt vanligt förekommande 
diagnos. I vår litteraturstudie kopplar vi funktionshindret till skolan. Vi anser att det 
är viktigt att alla pedagoger har kunskap om att elever kan ha olika behov, för att på 
bästa sätt kunna stödja och förstå dem. Studien syftar till att belysa vilket stöd skolan 
ger till elever med ADHD, genom att titta på vilka pedagogiska strategier som 
används.     

ADHD ett tillstånd av bristande funktioner när det kommer till styrning och reglering 
av  beteende  och  koncentrationsförmåga,  vilket  ofta  ger  stora  problem  med  att 
utvecklas  efter  sin  intellektuella  förmåga  i  skolsituationer  (Duvner,  1997).  Att 
komma överrens med jämnåriga och vuxna är ett vanligt problem, även om många är 
omtyckta bland kompisarna. Barnen är intensiva vilket kan uppskattas ibland, men 
även bli påfrestande för omgivningen. I vissa fall liknas de med Emil i Lönneberga, i 
andra  fall  stängs  de  av  från  undervisning  och  kanske  hamnar  i  kriminalitet  och 
missbruk.  Det rör sig om ett  dolt  handikapp som blir  än mer handikappande när 
omgivningen inte tar hänsyn (a.a.).

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet,  förskoleklassen och fritidshemmet 
kan man läsa att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har  svårigheter  att  nå  målen  för  utbildningen”  (Lgr11,  s.  8).  I 
Grundskoleförordningen  (SFS  1994:1194)  står  det  skrivet  att  det  till  elever  med 
behov av  specialpedagogiska  insatser  ska  ges  särskilt  stöd  (a.a.).  En  känsla  som 
väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning var just att behovet av stöd som 
elever  har  rätt  till,  inte  alltid  kan tillgodoses.  Det kan bero på brist  av utbildade 
pedagoger, ofta till följd av ekonomiska skäl. Det känns tråkigt att elever inte alltid 
får det stöd som behövs och det känns märkligt då det i skollagen står att alla barn 
och elevers utveckling ska främjas genom utbildningen samt att hänsyn ska tas till 
barn och elevers olika behov (Skollag 2010:800).

Att ADHD är en dold funktionsnedsättning tycker vi gör det extra viktigt att lyfta 
diskussionen om stödinsatser i skolan. Det syns inte på individen om man har ADHD 
vilket kan göra det svårt att uppmärksamma funktionsnedsättningen och även svårt 
att  förstå  problematiken  kring  den  (Socialstyrelsen,  2004).  Av  Duvner  (1997) 
beskrivs det hela som ett folkhälsoproblem som berör ca 5 % av landets barn och 
ungdomar.
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1.1 Bakgrund

Litteraturen  som  vi  redogör  för  i  detta  avsnitt  syftar  till  att  fördjupa  läsaren  i 
diagnosen ADHD vad gäller  olika benämningar  för diagnosen,  symptom,  orsaker 
samt hur diagnosen ställs. Vidare berör vi kortfattat vilka skyldigheter skolan har. 
Litteraturen  i  detta  avsnitt  ingår  alltså  inte  i  den  egentliga  litteraturstudien  som 
klargörs i vårt metodkapitel. I delar av litteraturgenomgången kan ADHD stå under 
benämningen  DAMP.  Detta  beror  på  att  den  refererade  författaren  använt  detta 
uttryck. Vi anser att de olika uttrycken ändå stämmer med de svårigheter elever med 
diagnosen har i skolan, som är i fokus för vår litteraturstudie. 

1.1.1ADHD-benämningar ur ett historiskt perspektiv 

I början av 1900-talet  upptäcktes MBD (Minimal Brain Damage).  Denna diagnos 
bestod av beteendeproblem och inlärningssvårigheter och ansågs uppstå på grund av 
en  hjärnskada  enligt  läkare.  Under  1940-talet  bedrevs  vidare  forskning  på  MBD 
vilket  ledde till  ökad kunskap av diagnosen.  Runt 1960-talet  upptäckte  forskare i 
England  att  sambandet  mellan  hjärnskada  och  beteende/inlärningssvårigheter  inte 
verkade stämma överens. Detta ledde till stark kritik av diagnosen MBD, som därför 
kom att ändras. Istället för att definieras som minimal brain damage kom den istället 
att ändras till minimal brain dysfunction då man inte längre ansåg att orsaken var en 
hjärnskada. Under 1970- och 1980-talen riktades kritik både mot USA och Sverige 
för användningen av MBD-termen. Man kritiserade bland annat det faktum att det 
saknades vetenskapligt hållbara bevis för ett samband mellan störningar i hjärnans 
funktion och de svårigheter  som förknippades  med MBD (Socialstyrelsen,  2004). 
Idag används inte längre uttrycket MBD. Först ersattes det med diagnosen DAMP2, 
vilket  innebär  dysfunktion  gällande  aktivitetskontroll  och  uppmärksamhet,  för  att 
1986 namnges DAMP, av  Christopher Gillberg som då var professor i  barn- och 
ungdomspsykiatri  vid  Göteborgs  universitet (Socialstyrelsen,  2004).  Begreppet 
DAMP  anses  nu  som  historiskt  och  ADHD  som  det  aktuella  begreppet,  vilket 
används då diagnosen fastställts (a.a.).

ADHD är en förkortning av  Attention Deficit  Hyperactivity  Disorder,  på svenska 
brukar  det  översättas  uppmärksamhetsstörning  med  överaktivitet och  är  en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta yttrar sig i form av hyperaktivitet och 
behov av uppmärksamhet. En diagnos av ADHD fastställs oftast i barndomen, men 
kan även förekomma i vuxen ålder (Socialstyrelsen, 2004). 

1.1.2Symptom

ADHD är en dold funktionsnedsättning, det syns inte på en individs yttre om man 
har  diagnosen,  vilket  kan  göra  det  svårare  att  uppmärksamma  och  förstå 
svårigheterna  kring  denna  funktionsnedsättning.  Symptomen  kan  variera  mellan 
individ  och  mellan  olika  situationer.  En  individ  som  har  svårigheter  i  vissa 
situationer, kan fungera bättre i andra. Det är detta som gör funktionsnedsättningen 
ADHD så  komplex  (Socialstyrelsen,  2004).  Även kön och ålder  är  faktorer  som 
medför skillnader  på symptomen hos individer  med ADHD (Beckman & Fernell, 
2007). Pojkar är mer aggressiva, stökiga och har svårare att koncentrera sig än vad 
flickor har, som är lugnare och mer tystlåtna säger Gillberg (2005).
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För en del blir svårigheterna inte uppenbara förrän i skolåldern. Detta på grund av att 
skolan bidrar med ökade krav på egen planeringsförmåga och ansvar. Uppgifter som 
är mentalt ansträngande är ofta svåra att börja med för skolbarn med ADHD. När de 
kommer igång är det svårt att behålla uppmärksamheten och de tappar lätt tråden om 
de blir avbrutna av ett ljud eller något utanför fönstret. Ett annat inslag är otålighet, 
viket medför att de lätt tröttnar på sådant som tar tid eller uppfattas som jobbigt. De 
kan bli sittande i sina dagdrömmar, med svårighet att koncentrera sig och lyssna i 
skolan (a.a.). Ett vanligt drag är en bristande tidsuppfattning vilket gör det svårt att 
uppfatta tidsbegrepp, planera ordningsföljd och tid samt att komma i tid (Duvner, 
1997). Barn med ADHD är ofta påhittiga och idérika, vilket kan göra dem omtyckta 
av  kompisar.  Men  svårigheter  med  det  sociala  samspelet  och  snabba 
humörsvängningar,  där  små  frustrationer  kan  leda  till  utbrott  och  bråk,  gör 
kamratproblem till ett vanligt inslag i vardagen (Beckman & Fernell, 2007). Barnen 
kan slå, spotta, kasta saker, springa iväg, förstöra och säga fula ord. Detta behöver 
inte skyllas på trots utan på en defekt i förmågan att överblicka sociala situationer. 
Barn med ADHD har ofta svårighet med att överblicka meningsfulla helheter, vilket 
innebär att de kan fästa sig vid enskilda detaljer medan sekvenser av händelser glöms 
bort (Juul, 2005).

Svårigheter att sova är inte ovanliga då många piggnar till framåt kvällen. Somnar 
man sent blir det ofta besvärligt att stiga upp på morgonen vilket är en vanlig orsak 
till  familjekonflikter  (a.a.).  Många  forskare  menar  att  grundproblematiken  vid 
ADHD är  den  avvikande  vakenheten.  Låg vakenhet  i  nervsystemet  kan  medföra 
kompensatoriskt hög motorisk aktivitet,  dvs. för att ett barn med ADHD ska orka 
hålla sig vaken behöver han/hon upp och röra sig. Orsaken till den mentala tröttheten 
kan vara sömnbrist enligt Gillberg (2005). 

1.1.3Orsaker till ADHD

Om man  försöker  ge  en procentuell  uppdelning  av  orsaker  till  ADHD så  menar 
Gillberg (2005) att 60-70 procent är ärftligt, 20-30 procent är hjärnskada och 10-20 
procent är av oklar orsak (a.a.).

Andra mindre vanliga orsaker till ADHD är sådant som kan störa hjärnans utveckling 
under fostertiden. Att födas för tidigt,  kraftigt missbruk av narkotika, alkohol och 
tobak är välkända orsaker. Då det gäller andelen pojkar och flickor så är dem olika, 
inte  bara  på  utsidan  (Gillberg,  2005).  Pojkar  har  tre  gånger  så  stor  risk  att  få 
diagnosen ADHD än vad flickor har (Socialstyrelsen 2004). Flickor är snabbare än 
vad pojkar är då det gäller språklig och social utveckling och kommer genomsnittligt 
tidigare i puberteten än vad killar gör, ca.12-24 månader. Detta medför att flickor 
mognar tidigare i det centrala nervsystemet (Gillberg, 2005). 

1.1.4Diagnostisering

Diagnosen  ADHD  är  indelad  i  de  tre  kriteriegrupperna  ouppmärksamhet, 
hyperaktivitet och impulsivitet.  Ouppmärksamhet kan visa sig genom att personen 
exempelvis  har  koncentrationssvårigheter,  är  slarvig,  glömsk  och  lättstörd. 
Hyperaktivitet kan visa sig genom att personen exempelvis pratar ofta och överdrivet 
mycket, har svårt att sitta still, lämnar sin plats, och har ofta svårt att leka och arbeta 
lugnt och stilla. Impulsivitet visar sig exempelvis genom att personen ofta kastar ur 
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sig svar på frågor innan frågeställaren har pratat färdigt, har ofta svårt att vänta på sin 
tur, avbryter och stör andra eller bryter in i samtal eller lekar (Duvner, 1997). De två 
sistnämnda grupperna har man lagt samman till en grupp, vilket resulterar i att man 
istället  för  tre,  pratar  om  två  kriteriegrupper,  i  form  av  ouppmärksamhet  och 
hyperaktivitet/impulsivitet.  Båda  dessa  grupper  är  uppbyggda  av  nio  kriterier 
vardera. För att diagnosen ADHD ska ställas krävs det att personen i fråga uppfyller 
minst sex av symptomen i någon av dessa kategorier, samt att symptomen funnits 
under minst sex månaders tid (a.a.).     

Idag används det i Sverige två internationella diagnossystem parallellt.  Det ena är 
världshälsoorganisationens ICD-10 som använder begreppet hyperaktivitetsstörning 
och är den mest använda manualen inom Europeisk sjukvård. Det andra systemet är 
den  Amerikanska  Psykiatriska  Föreningens  DSM-IV  som  använder  begreppet 
ADHD  och  används  flitigast  inom psykologisk  forskning  och  är  manualen  som 
används mest i Sverige (Socialstyrelsen, 2004). Beckman & Fernell (2007) påpekar 
att många av de symptom som ingår i diagnosen i någon utsträckning finns hos de 
flesta barn, vilket medför  att  det inte finns något enkelt  test som ger svar på om 
barnet har ADHD eller  ej.  Bortsett från utredning enligt  DSM-systemet  krävs det 
observationer och tester, noggranna samtal med föräldrar samt en redogörelse från 
förskola  eller  skola  angående  barnets  inlärning,  beteende  och  samspel.  Vid 
observation  ser  man till  barnets  motorik,  inlärningsförmåga,  språkliga  färdigheter 
och begåvningsnivå (a.a.).        

1.2 Skolans ansvar

Inom det svenska skolväsendet finns styrdokument som personal inom skolan ska 
förhålla  sig  till  och som anger  bestämmelser  som påverkar  elevens  skolsituation. 
Styrdokument innefattar bland annat skollagen och läroplanerna (Skolverket, 2008).

1.2.1Skollagen

Skollagen är stiftad av riksdagen och innehåller  bestämmelser om skolverksamhet 
och vuxenutbildningar.  Den 23 juni  2010 beslutade  riksdagen om en  ny skollag, 
2010:800, som trädde i kraft den 11 juli 2011. Denna lag säger att det ska finnas 
kompetent personal så att specialpedagogiska insatser kan tillgodose elevernas behov 
(SFS 2010:800, kap 2, 25§). Vidare står det följande om utredning;

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt 
prov,  genom uppgifter  från  lärare,  övrig skolpersonal,  en  elev  eller  en  elevs 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev 
inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till 
rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 
Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i 
sin  skolsituation.  Samråd  ska  ske  med  elevhälsan,  om  det  inte  är  uppenbart 
obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller 
hon ges sådant stöd (Skollagen, 2010:800, kap 3, 8§).
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1.2.2Läroplan

Nya  samlade  läroplaner  för  grundskolan,  grundsärskolan,  sameskolan  och 
specialskolan trädde ikraft den 1 juli 2011. I läroplanen för grundskolan ingår även 
förskoleklassen och fritidshemmet och i den kan man läsa följande:

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov […]. En 
likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 
olika förutsättningar och behov […]. Skolan har särskilt ansvar för de elever som 
av olika anledningar har svårigheter att nå målen med utbildningen. Därför kan 
undervisningen  aldrig  utformas  lika  för  alla  (Läroplan  för  det  obligatoriska 
skolväsendet, Lgr11 s.8).

Vidare säger läroplanen att elever i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och 
stödjas  av  alla  som  har  skolan  som  arbetsplats.  Läraren  ska  ta  hänsyn  till 
förutsättningar,  tänkande,  erfarenheter  och  behov hos  varje  enskild  individ,  samt 
handleda, stimulera och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Läroplan för 
det  obligatoriska  skolväsendet,  Lgr11,  s.14).  Skolan  ska  sträva  efter  ett 
förtroendefullt  samarbete  med förskolan och de gymnasiala  utbildningarna  för att 
stödja  elevers  lärande  i  ett  långsiktigt  perspektiv.  Detta  samarbete  ska  särskilt 
uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd (a.a. s.16).

1.2.3Individuell utvecklingsplan

Sedan januari 2006 skall alla elever i grundskolan ha en individuell utvecklingsplan 
(IUP).  Bakgrunden  till  införandet  av  den  individuella  utvecklingsplanen  var  att 
många elever lämnade grundskolan utan fullständiga betyg i vissa ämnen, något som 
diskuterades  i  en skrivelse  från utbildningsdepartementet  redan 2001.  Syftet  med 
utvecklingsplanen  var  att  den  skulle  utgöra  ett  aktivt  verktyg  i  elevens 
lärandeprocess (Skolverket, 2008). 

Planen ska dokumentera  mål  och insatser för elevens utveckling i syfte att  nå de 
övergripande  målen  i  läroplanerna  och  kursplanerna  och  ska  innehålla  både 
kortsiktiga  och  långsiktiga  mål.  Vidare  syftar  planen  till  att  stärka  elevens  och 
föräldrarnas delaktighet i den individuella planeringen och främja en dialog mellan 
skola och eleven/föräldrarna (Skolverket, 2008). 

1.2.4Åtgärdsprogram

Att kartlägga en elevs svårigheter och göra ett åtgärdsprogram uppfattas hos många 
pedagoger som en svår uppgift enligt Vernersson (2007). Den 1 juli 2006 förstärktes 
denna  skrivning  när  kravet  på  utredningsansvar  skärptes,  vilket  förbättrar 
förutsättningarna för att uppmärksamma behov av särskilt stöd (Skolverket, 2008). 
En elev i behov av särskilt stöd skall både ha ett åtgärdsprogram och en individuell 
utvecklingsplan, då det gäller IUP så upprättas det vid utvecklingssamtal, medan ett 
åtgärdsprogram kan upprättas när som helst  under skolgången.  Eftersom dessa är 
allmän handling, så är det viktigt att pedagogen skriver på ett genomtänkt sätt så att 
inte  eleven eller  föräldrarna  känner  att  känsliga  uppgifter  lämnas  ut  (Vernersson, 
2007).
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Åtgärdsprogrammet ska säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses och 
samtidigt  vara  ett  hjälpmedel  för  skolans  personal,  när  det  gäller  planering  och 
utveckling av den pedagogiska verksamheten kring den enskilde eleven. Samtidigt är 
det en skriftlig bekräftelse på de stödåtgärder som ska vidtas. Ett åtgärdsprogram ska 
utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka 
behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 
Då det gäller åtgärdsprogram ska elevens vårdnadshavare ha möjlighet att vara med 
och  påverka  åtgärdsprogrammet  för  den  aktuella  eleven.  Åtgärdsprogrammet 
beslutas av rektorn som har det yttersta ansvaret (Skollagen, 2010:800).

Att kunna reflektera över vad man kan göra bättre och vad som fungerade bra är 
grundläggande då man jobbar som pedagog. Dokumentation är viktigt då det gäller 
barn  med  funktionsnedsättning  och  att  upprätta  åtgärdsprogram är  viktigt  för  att 
förbättra barnets utveckling (Juul, 2005). 

1.3 Sociokulturellt perspektiv

Säljö (2005) skriver att det sociokulturella perspektivet bygger på olika teorier som 
bland annat Vygotsky använde sig av i början på 1900-talet. Vygotsky menade att 
grunden för allt  lärande är det dialogiska mötet och ett meningsfullt samspel med 
andra, vilket även ger ett utvecklande i vårt tänkande. Vygotsky såg språket som det 
viktigaste redskapet och för att utveckling ska kunna äga rum är en ojämlikhet en 
förutsättning.  Varje  individ bidrar  med sina aktioner  till  att  förnya  och återskapa 
sociokulturella mönster (a.a.).

Det  Vygotsky  också  pratade  om  är  närmaste  utvecklingszon (zone  of  proximal 
development) där han hänvisade till avståndet mellan vad en individ kan prestera på 
egen hand och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under ledning av en 
vuxen eller i samarbete med mer kapabla kompisar å den andra (Säljö, 2005).

Hundeide (2006) menar att barn föds in i en social värld som skapats via kulturella 
och historiska processer. Långt innan barnets födelse existerade denna sociala värld, 
vilken också kommer fortsätta verka efter barnets död. De kulturella och historiska 
modeller  som  finns  i  den  sociala  världen  påverkar  barnets  utveckling. 
Fortsättningsvis  lyfter  Hundeide  (a.a.)  fram  lärarens  betydelse  för  barnet  i  sin 
utveckling, lärande och sina framsteg. Utveckling äger rum genom barnets samspel 
med och i omgivningen (a.a.). I ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att gynna 
lärandet för alla barn, skriver Säljö (2005). Läraren ska kunna anpassa utbildningen 
eftersom man ser barnen som helt olika individer med helt olika erfarenheter och 
förutsättningar för lärandet. Utgångspunkten är att barn uppfattar saker på olika sätt. 
Att försöka utnyttja allas kunskaper i en grupp och bygga upp en lärandemiljö som 
på ett pedagogiskt sätt gynnar eleverna är något att sträva mot inom skolan. Finns det 
elever som har problem i skolan får man försöka ta reda på de yttre ramarna och 
villkoren  för  att  en  läroprocess  ska  vara  möjlig.  Man  ska  försöka  se  och  förstå 
kopplingen mellan kontexten och barnets handlande, vilket inte är helt lätt. Problem 
som finns kan lösas genom förändring av elevens lärandemiljö, eftersom synen är att 
elever kan befinna sig i svårigheter (a.a.).

Appropriering är ett begrepp som Säljö (2005) nämner, vilket kan ses som en gradvis 
process där individen i olika sysselsättningar lär sig att använda redskap. Gradvis 
skaffar  individen  sig  allt  större  erfarenheter  av  hur  redskapen  kan  nyttjas  på  ett 
produktivt sätt.
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Det sociokulturella perspektivet har på senare tid utvecklats och används fortfarande 
inom  skolan  i  Sverige  (a.a.).  Därför  ansåg  vi  det  lämpligt  att  utgå  ifrån  detta 
perspektiv i diskussionen, där vi kommer att jämföra de olika studiernas resultat om 
pedagogiska strategier för elever med ADHD-diagnos.
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2 SYFTE

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i forskning inom området, belysa 
vilket stöd skolan ger till elever med diagnosen ADHD för att främja deras 
skolsituation. Vi vill lyfta problematiken kring denna funktionsnedsättning för att 
öka förståelsen och kunskapen för pedagoger.

Frågeställningen vi använder oss av för att uppnå syftet lyder enligt nedanstående.

- Vilka pedagogiska strategier använder man sig av i skolverksamheten för att 
hjälpa elever med ADHD-diagnos?
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3 METOD

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie vilket innebär att vi analyserat,  kritiskt 
granskat  och  sammanställt  resultat  från,  i  större  del  aktuell  forskning,  kring  vår 
frågeställning. Tillvägagångssättet som är grunden för vår studie följer nedan.

3.1 Sökning

Ändamålet med en litteraturstudie är att fördjupa sig i publicerad forskning, så som 
vetenskapliga skrifter, rapporter, böcker och avhandlingar (Forsberg och Wengström, 
2008).  För  att  söka  relevanta  texter  till  den  aktuella  studien  måste  man  utforma 
sökord  som  man  sedan  använder  sig  av  i  olika  databaser.  Sökresultaten  utgör 
underlaget för hela litteraturstudien (a.a.).

Sökorden vi formulerat grundar sig i vår frågeställning och till själva sökningen har 
vi  huvudsakligen  använt  oss  av  databasen  ERIC,  men  även  Swepub,  Libris  och 
Libhub har nyttjats till viss del. Till en början använde vi oss av svenska sökord, men 
märkte snabbt att nästan alla svenska studier skrivs på engelska för att nå ut till ett 
större utbud av läsare. Vi bokade in en tid med en kontaktbibliotikarie för att få tips 
om hur man på bästa sätt  söker i  de olika databaserna.  En sökning på ”ADHD” 
resulterar i mängder med träffar om allt möjligt som på något vis berör ämnet. För att 
begränsa  vår  sökning  och  få  ett  smalare  resultat  som  är  mer  specifikt  till  vår 
frågeställning, har vi använt oss av orden AND och OR. Använder man sig av AND 
söker datorn på mer än ett sökord, medan OR medför att datorn söker bredare på 
olika sökordsalternativ. 

Sökord vi använt oss av, samt antalet träffar de gav och vilka artiklar vi fann, följer 
nedan. Presentation av de vetenskapliga artiklarna, vilka vi numrerat från 1-8, följer i 
kapitel 3.3.

- “Attention Deficit Hyperactivity Disorder" AND "Teaching Methods”

gav 45 träffar, där vi hittade artiklarna 6, 7, 2, 1.

-  “Special  Needs  Students"  AND  "Attention  Deficit  Hyperactivity 
Disorder” resulterade i 62 träffar där vi valde ut artikel 8 och 5.

- “Attention Deficit Hyperactivity Disorder" AND "Educational Problems" 
OR "Educational Strategies" medförde 7 träffar, där vi fann artikel 3 och 
4.

3.1.1Urval

Då det kommer till urvalet av texter, så har vi fokuserat oss på vetenskapliga artiklar 
som tar upp hur pedagoger kan hjälpa elever med diagnosen ADHD i skolan.  Vi 
började med att läsa abstrakten för att se om forskningen var relevant för vår studie. 
Vi kunde då välja ut artiklar utifrån vår frågeställning, och på så vis fick vi fram ett 
urval. Trots vårt försök att specificera vår sökning fick vi fram träffar som för vår 
studie var oväsentliga.  Det handlade om vuxna med diagnosen, elever med andra 
funktionsnedsättningar  som  Aspergers  och  Autism,  samt  fysiska  handikapp  som 
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hörsel- och synskador. Dessa träffar har därför uteslutits. För att kunna besvara vår 
fråga utgick vi från åtta artiklar, vilka presenteras lite längre fram.

3.2 Etiska förhållningssätt

Innan  man  påbörjar  en  litteraturstudie  bör  man  enligt  Forsberg  och  Wengström 
(2008) göra etiska övervägande.   De artiklar  som kommer  att  ingå i  studien ska 
redovisas.  Etiska  övervägande  vid  litteraturstudier  bör  göras  angående  urval  och 
resultat.  Man ska tänka på att  presentera  alla  resultat  som stödjer respektive inte 
stödjer hypotesen. Forsberg och Wengström (2008) menar fortsättningsvis att det är 
oetiskt att endast presentera resultat som gynnar forskarnas egen åsikt. 

Etiska  förhållningssätt  och  regler  och  viktigt  i  förhållandet  mellan  deltagare  och 
forskare. Dels fungerar dessa som en trygghet för de medverkande och som riktlinjer 
för forskaren och dels som hjälpmedel om en konflikt skulle uppstå. Personuppgifter 
som samlas  in  vid forskning får  inte  användas  för  beslut  eller  åtgärder  som kan 
påverka individen, utan ett medgivande från personen i fråga (Vetenskapliga rådet, 
2002).    

I  de  vetenskapliga  artiklar,  som  inriktar  sig  på  få  elever  eller  intervjuer,  väljer 
forskarna  ett  etiskt  förhållningssätt  gentemot  sina  deltagare  när  man  ger  dem 
pseudonymer, i form av namn eller enbart en bokstav. I övrigt finns det inte något 
som tydligt anger forskarnas etiska förhållningssätt.    

3.3 Presentation av litteraturstudiens underlag

Nedan  följer  en  kort  presentation  av  den  forskning  vi  valt  att  använda  i  vår 
litteraturstudie. 

1. Eva  Hjörnes  (2006)  studie  Pedagogy  in  the  ”ADHD  classroom” 
undersöker  genom  intervjuer  och  observationer  de  pedagogiska 
strategierna i en svensk skola,  med fokus på vad som anses relevant i 
organiseringen av lärande för barn med ADHD. Klassen kallas ”Den lilla 
gruppen” och består  av sex pojkar mellan  sju-tolv  år  samt  fem vuxna 
pedagoger.

 
2. Hedin  m.fl.  (2011)  genomförde  en  studie  som  heter  Comprehension 

Strategy Instruction for Two Students With Attention-Related Disabilities.  
Undersökningen utfördes genom en bedömning av elevernas förmåga att 
återberätta texter de läst,  före och efter TWA (think before, while and 
after  reading)  träning.  Syftet  är  att  ta  reda  på  TWA:s  inverkan  på 
elevernas  lässtrategi  samt  förmågan  att  upprätthålla  uppmärksamheten 
under läsning och förbättra sin läsförståelse.  

3. Gretchen  Gengs  (2011)  Investigation  of  Teachers’  Verbal  and  Non-
verbal Strategies for Managing Attention Deficit Hyperactivity Disorder  
(ADHD) Students’  Behaviours  within  a  Classroom Environment är  en 
kvalitativ  studie.  Undersökningen bygger  på observationer  där lärarnas 
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verbala  och  icke-verbala  strategier  för  att  hantera  ADHD-elever  i  en 
klassrumsmiljö granskats.

4. Hart m.fl. (2010) genomförde en studie som heter Impact of Group Size 
on  Classroom On-Task  Behaviour  and Work  Productivity  in  Children  
With  ADHD.  Syftet  med  undersökningen  är  att  granska  beteendet  hos 
barn  med  ADHD  i  olika  instruktionssammanhang  och  observera 
gruppstorlekens påverkan. 

5. Shaffer m.fl.  (2000)  gjorde  en  studie  som  heter  Effect  of  Interactive 
Metronome® Training on Children With ADHD.  Syftet är att fastställa 
positiva  effekter  med  IM-träning  (Interactive  Metronome  training)  på 
utvalda aspekter  av motoriska-  och kognitiva färdigheter  hos en grupp 
barn med ADHD. Detta genom att jämföra testresultat före och efter IM-
träningen med två kontrollgruppers resultat.  

6. Ljusbergs  (2009)  kvalitativa  studie  The  structured  classroom har  för 
avsikt  att  belysa  den  fysiska  och  psykiska  miljön  för  elever  med 
koncentrationssvårigheter, med eller utan diagnos. Materialet samlades in 
från tio specialklasser i nio olika skolor under två års tid och grundar sig 
på intervjuer och observationer.

7. Kantavong  och  Sivabaedyas  (2010)  studie  A  Professional  Learning 
Program for Enhancing the Competency of Students with Special Needs 
bygger på material insamlat från 16 skolor i Thailand. Syftet med studien 
är att undersöka konsekvenserna av ett professionellt lärande för att öka 
kompetensen  hos barn med funktionsnedsättning  som ADHD, samt att 
utveckla kunskap, förståelse och färdigheter för lärare och föräldrar.

8. Murline m.fl.  (2008) skrev artikeln  The Active Classroom - Supporting 
Students With Attention Deficit Hyperactivity Disorder Through Exercise. 
Syftet är att belysa om den fysiska aktivitets positiva påverkan på bland 
annat koncentration och uppmärksamhet för samtliga elever, men främst 
för dem som diagnostiserats med ADHD.

3.4 Bearbetning och redovisning av resultatet

När urvalet genomförts läste vi igenom och granskade de olika studiernas resultat. 
Vid en bearbetning av texterna kunde tre huvudteman urskiljas; lärarens relation till 
eleven,  lärandemiljön och olika träningsprogram.  Det är  dessa tre  teman vi utgår 
ifrån när resultaten redovisas och senare diskuteras.  
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4 RESULTAT

Nedan presenteras resultatet från de vetenskapliga studierna och artikeln vi granskat. 

4.1 Lärarens relation till eleven

Alla  elever  är  olika  och  varje  fall  av  ADHD  varierar,  men  deras  beteenden  är 
liknande (Geng, 2011). Det är viktigt att lärare förstår ADHD och hur man på ett 
generellt sätt ska hantera det. Men ännu viktigare är att läraren känner till sina elever 
som individer, eftersom det inte finns någon uttalad strategi som passar alla elever 
måste dessa anpassas efter varje barns behov (a.a.). Vikten av att se elever som unika 
individer  påpekar Ljusberg (2009) som menar  att  deras erfarenheter  måste  tas på 
allvar. Man måste titta på saker från elevernas perspektiv och se dem som deltagare 
istället för objekt. Att skapa ett positivt klimat handlar om relationer (a.a.).

Geng (2011) kommer i sin studie fram till att lärare som inte har en god relation med 
sina elever har svårare att ge instruktioner som eleverna lyssnar till. Respektfulla och 
positiva relationer medför inte endast att eleven lättare tar till sig instruktioner, utan 
även skapar ett förtroende hos eleven, samt att läraren har enklare att förstå elevens 
beteende. Har lärarna en medvetenhet om sina elevers styrkor, svagheter och behov 
är  de bättre  rustade  för  att  kunna utveckla  undervisningen och  sina pedagogiska 
strategier. För att skapa en positiv inlärningsmiljö för samtliga elever i en klass är det 
nödvändigt med tydliga strategier som är anpassade till de enskilda elevernas behov, 
menar Geng (a.a.).

Vidare konstaterar  Geng (2011) att  en bristande koncentration och oförmågan att 
kunna reglera sina beteenden medför att elever med ADHD står inför svårigheter i 
lärandet. Lugna, verbala strategier resulterade i att eleverna blev lugnare och följde 
pedagogernas  instruktioner  bättre.  Lärarnas  positiva  verbala  strategier,  där  man 
använder  rösten  som  verktyg,  handlar  om  röststyrning.  Så  som  ton  och  tempo, 
upprepning av instruktioner, användning av korta fraser och användning av elevernas 
namn, gav en positiv utveckling hos elever med ADHD. Rätt ord och rätt ton kan 
vara betydelsefullt för att behålla en god relation mellan lärare och elev och på så vis 
undvika negativa konfrontationer och diskussioner. Det fastslås även att ickeverbala 
undervisningsmetoder,  som att  peka ut viktig information för eleven och försiktig 
vidrörning, gör det lättare att få elevens uppmärksamhet. Även lämpliga gester och 
kroppsspråk bör användas. Däremot är det en ineffektiv strategi att ignorera elevens 
beteende, vilket ger eleven en möjlighet att fortsätta och att situationen då kan urarta 
(a.a.). 

Kantavong & Sivabaeyas (2010) resultat visar att föräldrarna till ADHD-elever som 
genomgått  PL-programmet  (professional  learning-program)  insåg  vikten  av 
undervisning, de fick mer förståelse och mer positiva känslor för sina barn. Tidigare 
kände föräldrarna sig mer stressade över att deras barn inte presterade i skolan eller 
uppförde  sig  illa  och  annorlunda  i  förhållande  till  andra  elever.  Kunskapen  som 
föräldrarna har fått genom PL-programmet uppmuntrade dem att vara mer tålmodiga 
och förstående mot sina barn. Föräldrarna kände mer förtroende för lärarna och de 
utvecklade en bättre kommunikation mellan varandra, vilket är viktigt (a.a.). 
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4.2 Lärandemiljön

En varierad skolundervisning medför att eleverna deltar under lektionerna på flera 
olika sätt. För elever med ADHD är storleken på gruppen en viktig faktor för deras 
koncentrationsförmåga  under  genomgångar  och  instruktionsaktiviteter,  visar 
resultatet i studien utförd av Hart m.fl. (2010). Undersökningen visar en betydande 
skillnad  mellan  helklass,  smågrupper  och  individuellt  arbete,  där  ADHD-elever  i 
smågrupper  uppvisade  den  bästa  förståelsen  av  instruktioner.  Analysen  föreslår 
därför att barn med ADHD har fördel av smågrupperingar vid denna sorts aktiviteter 
i klassrummen. När det kommer till prov eller test däremot visar resultatet att barn 
med ADHD svarat korrekt på färre antal frågor i liten grupp jämfört med helklass 
eller individuellt arbete. Framförallt ser man en skillnad i medelvärdet av kvantiteten 
i smågrupper, vilket tyder på att smågrupper kan försämra produktiviteten för dessa 
barn vid prov och testliknande situationer (a.a.).

Till  skillnad från en vanlig  klass,  är  elevantalet  lägre och lärartätheten  högre vid 
specialundervisning  för  ADHD-elever  (Ljusberg,  2009).  De  intervjuade  lärarna  i 
studien  påpekar  vikten  av  att  ge  eleverna  respons  direkt  och  ögonkontakt  med 
eleven, vilket är möjligt i denna miljö. 

We  do  not  need  to  be  that  angry  either  or  nag  and  say  ‘be  quiet’  and 
‘sitdown’ and ‘don’t interrupt’ because there are so many of us and we can 
give them help quickly (Ljusberg, 2009, s.205).

Eleverna behöver struktur, gränser och tydlighet för att må bra, känna sig trygga och 
för  att  kunna  fungera  bra  i  klassrummet,  säger  lärarna.  Eleverna  behöver  så  få 
störningsmoment  som möjligt.  Det  fysiska  uttrycket  för  strukturering  tar  i  dessa 
klasser  skepnad  i  form  av  uppdelade  bänkar  med  avgränsande  skärmar,  vridna 
bänkar  mot  en  kal  vägg  och  starkt  strukturerad  undervisning.  Den  sociala  och 
materiella  konstruktionen  av  sådana  klassrum  indikerar  låga  förväntningar  på 
samarbete  mellan  elever  och höga förväntningar  på  inkompetens  menar  Ljusberg 
(2009). 

What pupils in remedial classes learn primarily is to be a pupil in a remedial 
class (Ljusberg, 2009, s.208).

En  klass  som denna  kan  för  många  vara  en  tillfälligt  bra  lösning  i  en  ohållbar 
situation, men det är ytterst viktigt att hitta andra lösningar (a.a.). Ljusberg (2009) 
anser att man bör fokusera på framåtsträvande lösningar för att kunna ge alla elever 
en bra utvecklad skola med möjlighet för lärande för samtliga elever.

Att  exkludera elever  från det vanliga klassrummet,  genom användandet  av denna 
medicinska diagnos, verkar resultera  i  dilemman och motsägelser  (Hjörne, 2006). 
Strategin  innebär  en  användning  av  distinkta  rutiner,  kontroll  över  elevernas 
aktiviteter  och  uppförande,  frekvent  träning  av  koncentration,  individuella  och 
sociala  färdigheter  och försök till  att  undvika  all  sorts  distraktion.  Denna sortens 
undervisning verkar  mer  vara inriktad på omsorg,  istället  för att  fokusera på vad 
eleverna  lär  sig  kunskapsmässigt  i  form av  att  läsa,  skriva  osv.  En  ambition  av 
övningarna som observerats är att eleverna ska bli medvetna om deras identitet som 
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avvikande och tillhörande till kategorin ADHD-elever.  Eleverna ska också lära sig 
att  kontrollera  deras  eget  beteende  och  kunna reflektera  över  vad  de  gör  genom 
kunskapen om vad det innebär att vara en ADHD-elev. De pedagogiska aktiviteterna 
och  den  generella  organisationen  av  undervisningen är  således  avgörande  för  att 
förmedla  förståelsen  till  dessa  elever,  och  till  andra,  att  de  har  ett  specifikt 
handikapp. För att inkluderas till ett vanligt klassrum måste ADHD-eleverna träna 
sig på att kunna kontrollera sin funktionsnedsättning. På ett sätt lär dem sig att vara 
handikappad i en normal omgivning (a.a.).

Fortsättningsvis menar Hjörne (2006) att det finns en tydlig ambition att hjälpa och 
träna eleverna till  att fungerar i en normal omgivning. Men arbetsperioderna blev 
varken längre eller mer lik den i ett vanligt klassrum. Inte heller lär sig eleverna att 
jobba mer självständigt på svårare uppgifter under deras tid i denna mindre grupp. 
Hjörne (a.a.) menar att denna sortens undervisning lämnar en öppen fråga om hur 
vida det är rimligt att anta att eleverna får det nödvändiga förmågorna som krävs för 
att  klara  av  en  vanlig  klassrumsmiljö,  genom  att  befinna  sig  i  mindre 
undervisningsgrupper (a.a.).

4.3 Träningsprogram

För  att  försöka  förbättra  ADHD-elevers  skolprestationer  finns  det  olika 
träningsprogram som är utformade för att förbättra specifika områden hos individen. 
Hedin m.fl. (2011) har genom sin studie kommit fram till att båda eleverna som fick 
genomgå  TWA-träning  (Think  before  reading,  think  while  reading,  think  after 
reading) för lässtrategi, utvecklade sin läsförståelse samtidigt som de hade lättare för 
att upprätthålla sin uppmärksamhet under läsningen (a.a.).     

Now I remember to reread and watch my speed. I talk about the author’s purpose 
[…]. If you have questions you ask, you can find that out […]. It really helps 
(Hedin, Mason och Gaffney, 2011, s. 155).

Ett  annat  program, som inriktar  sig på fler  områden än lässtrategi,  är  IM-träning 
(Interactive  Metronome training)  som använts  av Shaffer  m.fl.  (2000).  Resultatet 
tyder  på  att  pojkar  med  ADHD som genomgått  IM-träning  förbättrades  avsevärt 
mycket  mer  inom  områden  med  uppmärksamhet,  motorisk  kontroll, 
språkbearbetning, läsning och förmågan att kontrollera aggression, jämfört med både 
datorspelsträning och en kontrollgrupp som inte genomgick någon behandling alls. 
Även deltagarna som fått  datorspelsträningen uppvisade inom några områden mer 
förbättringar  än  deltagarna  i  kontrollgruppen,  vilket  tyder  på  att  fokuserande 
perceptuella aktiviteter och stöd i sig kan vara till hjälp i vissa områden. Dock visar 
resultatet för denna grupp en försämring på långvarig koncentration, reaktionstid och 
på  den  totala  uppmärksamheten.  Ingen  förbättring  på  kontrollerad  aggressivitet 
kunde man se, men föräldrar för både IM- och datorspelsgruppen rapporterade om 
förbättringar på impulsivitet och hyperaktivitet (a.a.).          

Shaffner m.fl.  (2000) menar också på att många processer, bland dem timing och 
rytmicitet av motoriken, inverkar på den motoriska planeringen. I sin tur påverkar 
den  motoriska  planeringen  andra  faktorer,  som  krav  på  miljö  och 
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inlärningsmöjligheter,  vilket  har  effekt  på självreglering  och hur  det  fungerar  för 
eleven i hemmet, skolan och med kamrater (a.a.).  

Kantavong  &  Sivabaedya  (2010)  konstaterade  vikten  av  utbildad  personal  vid 
pedagogiskt  arbete  med  barn  som  har  någon  form  av  funktionsnedsättning.  Det 
visade sig att lärare och föräldrar som deltog i ett PL-program (professional learning-
program)  såg  ett  ökat  studieresultat  hos  eleverna.  Dessutom  skedde  en  positiv 
utveckling av ett mer samverkande tillvägagångssätt  för att stödja barn med olika 
behov.  Resultatet  uppvisade  en  förbättring  i  läsning,  stavning  och  matematiska 
färdigheter  hos  eleverna  som  undervisades  av  de  lärare  som  deltagit  i  PL-
programmet (a.a.). Studien visade också att dessa lärare kände att de praktiskt kunde 
använda kunskaper från PL-programmet och på så vis förbättra  och utveckla  nya 
pedagogiska färdigheter i sitt arbete med ADHD-elever, vilket är positivt för både 
lärare och elever. Detta resulterade i sig att lärarna fick ökat självförtroende och mer 
motivation till att tillämpa sina kunskaper för att hjälpa elever med särskilda behov, 
även om detta kunde innebära mer jobb så var de väldigt positiva till arbetssättet. 
Även elever utan någon funktionsnedsättning ansåg sig dra nytta av aktiviteter som i 
första hand var riktade mot eleverna med särskilda behov (a.a.).

I en artikel  av Mulrine m.fl.  (2008) kan man läsa att  fysisk aktivitet  som ingår i 
schemats  samtliga  dagar  är  viktig  för  alla  elever,  men  framförallt  för  dem med 
ADHD. 

Keeping  students  with  ADHD  from  exercise  may  actually  cause  some 
classroom-related problems (Mulrine m.fl. 2008, s. 17.)

Rörelse under dagen kan hjälpa elever med sin koncentration och uppmärksamhet. 
Dessutom hjälper det eleverna att hantera stress, främjar en positiv självbild och ger 
ett  bättre  minne.  Fysisk  aktivitet  är  därför  en  undervisningsstrategi  som  enligt 
artikeln är värd att genomföra.  Med tanke på ungdomars stillasittande livsstil och 
inlärningsproblem för elever med ADHD, kommer med all sannolikhet förslaget att 
få  eleverna  mer  aktiva  inte  att  skada.  Tvärtom är  möjligheten  stor  att  elevernas 
välbefinnande och lärande förbättras (a.a.).
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5 DISKUSSION

Här jämför vi de olika studiernas resultat och kopplar dessa till bakgrunden samt ett 
sociokulturellt  perspektiv.  Vi  utgår  från  samma  huvudteman  som i  resultatdelen; 
lärarens relation till eleven, lärandemiljön och olika träningsprogram. 

5.1 Lärarens relation till eleven

Relationer är något som nämns i de flesta studierna, på ett eller annat sätt. Elevens 
erfarenheter  måste  tas  på allvar  säger  Ljusberg  (2009)  och menar  att  ett  positivt 
klimat handlar om relationer. För att lyckas med detta får man inte se eleverna som 
objekt, utan deltagare och individer genom att se på saker från elevernas perspektiv 
(a.a.). Respektfulla och positiva relationer medför inte endast att eleven lättare tar till 
sig instruktioner,  utan även skapar ett  förtroende hos eleven,  samt att  läraren har 
enklare  att  förstå  elevens  beteende  (Geng,  2011).  Är  lärarna  medvetna  om  sina 
elevers  behov,  styrkor  och  svagheter  är  de  bättre  rustade  för  att  kunna  utveckla 
undervisningen och sina pedagogiska strategier (a.a.). Detta är något som Juul (2005) 
håller med om och hävdar att man ska utgå från barnets enskilda utmärkande sidor, 
både de starka sidorna och svårigheterna hos eleven (a.a.). Att lärare förstår ADHD 
och  hur  man  på  ett  generellt  sätt  ska  hantera  det  är  väldigt  viktigt.  Men  ännu 
viktigare är att läraren känner till  sina elever som individer. Det finns inte någon 
uttalad strategi som passar alla elever, därför måste dessa anpassas efter varje barns 
behov menar Geng (2011).

Att se eleverna som individer poängteras även av Juul (2005) och Säljö (2005) som 
säger att barn är olika och att man som pedagog alltid ska sträva efter att utgå från 
barnet  (a.a.).  I  ett  sociokulturellt  perspektiv  är  det  viktigt  att  läraren kan anpassa 
utbildningen, eftersom eleverna uppfattar saker olika. Barnen ser man som helt olika 
individer  med  olika  förutsättningar  och  erfarenheter  och  det  är  viktigt  att  gynna 
lärandet  för  alla  barn,  skriver  Säljö  (2005).  Perspektivet  säger  att  lärandet  är 
situationsbundet, vilket medför att mötet här och nu är viktigt i lärprocessen, t.ex. 
vad som sägs och hur det sägs just i  ögonblicket (a.a.).  Lugna, verbala strategier 
resulterade i att eleverna blev lugnare och följde pedagogernas instruktioner bättre 
enligt  Gengs  (2011)  studie.  Rätt  ord  och  rätt  ton  kan  vara  betydelsefullt  för  att 
behålla  en  god  relation  mellan  lärare  och  elev  och  på  så  vis  undvika  negativa 
konfrontationer och diskussioner. Positiva verbala strategier handlar om röststyrning, 
så som ton och tempo, upprepning av instruktioner, användning av korta fraser och 
användning  av  elevernas  namn.  Det  handlar  om  att  kunna  använda  rösten  som 
verktyg, vilket ger en positiv utveckling hos elever med ADHD (a.a.).

I  ett  sociokulturellt  perspektiv  ska  läraren  genom  en  positiv  behandling  stärka 
elevens  självförtroende  och  självuppfattning  (Säljö,  2005).  Att  ignorera  elevens 
beteende är därför en ineffektiv strategi, vilket ger eleven en möjlighet att fortsätta 
och att situationen då kan urarta (Geng, 2011). Har läraren ingen god relation med 
eleverna blir det svårare att ge instruktioner som eleverna lyssnar till (a.a.).
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5.2 Lärandemiljön

I  vårt  samlade  material  är  lärandemiljön  för  elever  med  ADHD  ständigt 
återkommande. Ljusberg (2009) som inriktat sig på undervisningsformen i en mindre 
undervisningsgrupp,  ger  i  sin  studie  en  tydlig  bild  av  hur  denna  sortens 
kunskapsförmedling kan gå till.  Lärarna strävar efter  struktur,  tydlighet  och så få 
störningsmoment  som  möjligt  (a.a.),  vilket  är  något  som stärks  av  Beckman  & 
Fernell  (2007).  De  menar  att  barn  med  ADHD  har  svårt  att  behålla 
uppmärksamheten och att de lätt tappar tråden om de blir avbrutna av ett ljud eller 
något utanför fönstret. Ett annat inslag är otålighet, vilket medför att de lätt tröttnar 
på  sådant  som  tar  tid  eller  uppfattas  som  jobbigt.  De  kan  bli  sittande  i  sina 
dagdrömmar, med svårighet att koncentrera sig och lyssna i skolan (a.a.) I Ljusbergs 
studie (2009) vill man med hjälp av uppdelade bänkar som är placerade mot en kal 
vägg eller med hjälp av avgränsande skärmar, försöka gynna elevens koncentration 
och  undvika  distraktioner.  Dessutom är  elevantalet  betydligt  lägre  samtidigt  som 
lärartätheten är högre, jämfört med en vanlig skolklass, vilket gör att eleven kan få 
respons  direkt  vid  behov  (a.a.).  Trots  att  Ljusberg  (2009)  anser  att  mindre 
undervisningsgrupper för barn med ADHD kan  vara en tillfälligt bra lösning i en 
ohållbar situation, är det ändå viktigt att man försöker hitta andra lösningar. Kritik 
riktas  mot  den  sociala  och  materiella  konstruktionen  av  sådana  klassrum,  som 
indikerar låga förväntningar på samarbete mellan elever och höga förväntningar på 
inkompetens.  Vad dessa elever  i  huvudsak får  lära  sig  i  en mindre  undervisande 
grupp, är att vara just en elev i en sådan klass menar Ljusberg (a.a.).

Ambitionen med mindre undervisningsgrupper är att hjälpa och träna eleverna till att 
fungerar i en normal omgivning och inkluderas i en vanlig skolklass (Hjörne, 2006). 
Precis  som  Ljusberg  (2009)  så  riktar  även  Hjörne  (2006)  en  viss  kritik  mot 
undervisningen och dess resultat. Det verkar som att en exkludering från det vanliga 
klassrummet resulterar i problem. För det första ser undervisningen mer ut att vara 
inriktad på omtanke och omsorg än på elevens kunskapsinlärning i skolämnena. För 
det andra sker det ingen utveckling av undervisningen, där eleven inte lär  sig att 
jobba mer självständigt med svårare problem. Inte heller blir arbetsperioderna längre 
eller mer lik den i ett vanligt klassrum. Detta lämnar Hjörne (2006) ifrågasättande 
om det verkligen är rimligt att anta att eleverna får de nödvändiga förmågorna som 
krävs  för  att  klara  av  en  vanlig  klassrumsmiljö,  genom att  befinna  sig  i  mindre 
undervisningsgrupper (a.a.)?

Som både Ljusberg (2009) och Hjörne (2006) lyfter fram i sina studier, så blir inte 
undervisningsformen i en mindre grupp mer lik den undervisning man ser i en vanlig 
skolklass.  För  oss  känns  det  då  som  om  det  huvudsakliga  syftet  med  mindre 
undervisningsgrupper går förlorad. Samtidigt är det viktigt att eleverna får den hjälp 
och det stöd de behöver, vilket man lättare kan ge i en liten grupp. Men vi tycker att 
det krävs en tydligare stegring av undervisningen så att den blir mer lik den i det 
vanliga  klassrummet.  Detta,  så  att  när  elever  med  ADHD inkluderas,  lättare  ska 
kunna delta och klara av målen i skolan.

Ur  ett  sociokulturellt  perspektiv  finns  det  saker  som  både  talar  för  och  emot 
undervisning i mindre grupper. Skolproblematik ur detta perspektiv anser att elever 
kan befinna sig i svårigheter och att man då får försöka ta reda på de yttre ramarna. 
Problem  kan  lösas  genom  en  förändring  av  elevens  lärandemiljö,  så  att  en 
lärandeprocess  ska  vara  möjlig  (Säljö,  2005).  Att  exkluderas  från  den  vanliga 
skolklassen och istället  delta i mindre gruppundervisning är en stor förändring av 
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elevens lärandemiljö, vilket kan medföra en större möjlighet för en lärandeprocess 
för eleven. Både Ljusberg (2009) och Hjörne (2006) konstaterar att undervisningen 
är mer strukturerad i dessa klasser samt att man tränar på koncentrationsförmåga och 
försöker undvika störningsmoment för eleverna (a.a.). Men det som talar emot denna 
sortens undervisning är hela grundkonstruktionen i det sociokulturella perspektivet, 
nämligen att det dialogiska mötet och ett meningsfullt samspel med andra är grunden 
till allt lärande. Lärande är socialt och sker i samverkan med andra på ett eller annat 
sätt (Säljö, 2005). Med avskärmningar och uppdelade bänkar blir det väldigt svårt att 
upprätthålla ett meningsfullt samspel med andra. Likaså äger det dialogiska mötet i 
huvudsak  rum  med  läraren.  Vygotsky  ansåg  att  man  under  vuxen  ledning  eller 
tillsammans med kapabla kamrater har möjlighet att lära på ett kvalitativt bättre sätt, 
jämfört med vad man kan lära på egen hand (a.a.). Detta medför att utvecklingszonen 
Vygotsky hänvisar till  begränsas till  läraren,  när ett  samarbete  med kamrater  kan 
fylla samma funktion.

Under instruktioner, genomgångar och andra stunder där man behöver lyssna för att 
lära sig och förstå, spelar storleken på gruppen stor roll för koncentrationsförmågan 
hos  elever  med ADHD. Det  visar  studien  som utförts  av Hart  m.fl.  (2010).  Vid 
aktiviteter  i  klassrummet som finns nämnda ovan, visar undersökningen att  dessa 
elever har fördel av smågrupperingar. Däremot visar studien att smågrupper hämmar 
produktiviteten  vid  prov  eller  testliknande  moment,  jämfört  med  helklass  eller 
individuellt arbete (a.a.). Som nämndes i studierna om mindre undervisningsgrupper 
av Ljusberg (2009) och Hjörne (2006), spelar de yttre ramarna in på lärprocessen i 
det  sociokulturella  perspektivet  (Säljö,  2005),  vilket  gäller  även  här.  De  yttre 
ramarna,  alltså  lärandemiljön,  är i  detta  fall  storleken på gruppen. Socialstyrelsen 
(2004)  skriver  att  symptomen  kan  variera  mellan  individ  och  mellan  olika 
situationer. En individ som har svårigheter i vissa situationer, kan fungera bättre i 
andra (a.a.). Detta visar studien av Hart m.fl. (2010) vars analys föreslår förändring 
av gruppstorlek beroende på situation i klassrummet för att gynna dessa elever (a.a.). 

5.3 Träningsprogram

Bristande funktioner i styrning och reglering av beteende och koncentrationsförmåga 
är vanligt för barn med ADHD. Duvner (1997) menar att detta ofta ger stora problem 
för dessa elever att utvecklas efter sin intellektuella förmåga i skolsituationer (a.a.). 
Det  finns  olika  program  som  syftar  till  att  förbättra  situationen  för  elever  med 
ADHD. Dessa program inriktar sig på olika områden. Fyra av studierna vi använder 
oss av har tittat närmare på olika program, med positiva resultat.

I  det  sociokulturella  perspektivet  talar  man  om appropriering,  vilket  innebär  att 
individen gradvis lär sig använda redskap i olika verksamheter genom en process. 
Erfarenheterna  om  hur  man  kan  använda  dessa  redskap  produktivt  skaffar  sig 
individen successivt (Säljö, 2005). En appropriering av TWA-träning som redskap 
gav eleverna en förbättrad lässtrategi vilket resulterade i att de två eleverna i studien 
av Hedin m.fl  (2011) kunde utveckla sin läsförståelse och samtidigt ha lättare att 
bevara  uppmärksamheten  under  läsningen.  TWA-träning  innebär  att  man  före 
läsning tänker på författarens budskap, vad man redan vet och vad man vill lära sig. 
Under tiden läsningen pågår ska man tänka på läshastigheten och att läsa om en del 
av texten om man inte förstår eller om man tappat fokus. Slutligen ska man efter 
läsningen  tänka  på  huvudbudskapet  i  texten,  muntligt  kunna  berätta  en  kort 
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sammanfattning av innehållet och vad man lärt sig. Eleverna kände att träningen gav 
resultat (a.a.). Även om träningsprogrammet TWA gav positiva resultat, bör man ha i 
åtanke att studien endast är utförd på två elever. Det medför att resultatet inte går att 
generalisera. Vi anser dock att det är en bra grund att utgå ifrån vid en studie på 
betydligt fler elever, då både på pojkar och flickor.

På samma sätt som det skedde en positiv utveckling med TWA-träningen, visade 
studien av Shaffer m.fl. (2000) att IM-programmet förbättrade flera områden hos de 
deltagande individerna, bland dem motorik, förmågan att kontrollera aggression och 
språkbehandling (a.a.).  Självförtroendet kan stärkas hos eleverna genom en positiv 
behandling och samtidigt förstärka lärprocessen, vilket är något läraren ska göra, sett 
ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2005). 

Ett  annat  sorts  program fann  vi  i  Kantavong  & Sivabaedyas  (2010)  studie  som 
syftade till att utbilda lärare och föräldrar om funktionsnedsättningar, för att ge dem 
ökad  förståelse  och  pedagogiska  tips,  genom  PL-programmet.  Undersökningen 
visade att lärarna stärkte sitt självförtroende och ökade sin motivation när de kände 
att  de  kunde  använda  nya  pedagogiska  färdigheter  från  programmet  i  praktiken. 
Programmet gav förbättrade studieresultat för elever vars lärare gått utbildningen och 
studien konstaterade betydelsen av utbildade pedagoger vid arbete med barn som har 
ADHD-diagnos eller annan funktionsnedsättning (a.a.). Hundeide (2006) lyfter fram 
lärarens  betydelse  för  elevens  utveckling,  lärande  och  sina  framsteg  i  ett 
sociokulturellt  perspektiv.  Det  är  genom  ett  samspel  mellan  individen  och 
omgivningen som framsteg sker (a.a.).  Från våra medmänniskor kan vi ta till  oss 
kunskap i varje situation och att vi kan få insikter via nya möjligheter och mönster 
(Säljö,  2005).  Det  är  också  vad  som  inträffade  i  klasserna  i  Kantavong  & 
Sivabaedyas (2010) studie, där elever utan funktionsnedsättning ansåg sig ha nytta av 
de nya  aktiviteterna som ägde rum i skolan,  även om dessa primärt  riktades  mot 
eleverna med särskilda behov (a.a.).     

I  Mulrines  m.fl.  (2008)  artikel  fick  träningsprogram en  annan  bemärkelse  än  de 
program vi berört ovan. Här handlar det om fysisk aktivitet och dess påverkan på 
elever där man i artikeln kan läsa att rörelse under dagen kan hjälpa samtliga elever 
med  sin  koncentration  och  uppmärksamhet,  i  synnerhet  elever  med  ADHD-
problematik. Andra positiva effekter är förmågan att hantera stress, förbättra minnet 
och  främjandet  av  en  positiv  självbild  (a.a.).  Vikten  av  en  positiv  självbild  har 
betydelse för att individen ska utveckla sin lärprocess (Säljö, 2005). 

Vid  kontinuerlig  fysisk  aktivitet  är  chanserna  goda  att  elevernas  lärande  och 
välbefinnande förbättras (Mulrine m.fl. 2008). 
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6 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER

Vi har i vår studie visat att det finns flera olika strategier att försöka hjälpa elever i 
behov av särskilt stöd. Eftersom elever lär sig på olika sätt och har olika behov, är 
det viktigt att undervisningen anpassas efter varje individs förutsättningar. Det finns 
därför inte en universell strategi som passar samtliga elever. 

Att  se eleverna som individer  är  återkommande i  de studier  vi  tittat  närmare på, 
likaså  vikten  av  struktur.  Det  framgår  även  i  både  läroplanen  och  skollagen  att 
undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov och är också 
en anledning till varför åtgärdsprogrammens innehåll kan variera. För några elever 
kan en åtgärd medföra en exkludering från vanlig klassundervisning. Detta är något 
som  två  av  våra  studier  har  undersökt  och  för  oss  något  förvånande  ställer  sig 
frågande  till. Deras  resultat  visar  att  mindre  gruppundervisning  kan  vara  en  bra 
kortsiktig lösning, men de är tveksamma om det hjälper eleven att kunna återgå till 
det vanliga klassrummet. Ljusberg (2009) menar att dessa elever i huvudsak får lära 
sig att vara just en elev i en mindre undervisningsgrupp och Hjörne (2006) undrar om 
det verkligen är rimligt att anta att eleverna får de nödvändiga förmågorna som krävs 
genom denna sortens undervisning, för att klara av en vanlig klassrumsmiljö? Detta 
blev vi lite förvånade över, då vi trodde att undervisning i mindre grupper skulle visa 
mer positiva resultat och ge bättre förutsättningar för en inkludering i det vanliga 
klassrummet, än vad forskningen visade.

Andra strategier vi träffat  på är användandet av olika verktyg i form av program. 
Dessa undersökningar har visat goda resultat för deltagarna inom de olika områden 
som programmen inriktar sig på att förbättra. Vi anser det vara väldigt positivt att det 
pågår utveckling av hjälpmedel för att underlätta skolproblematik för elever i behov 
av  särskilt  stöd.  Vi  vet  däremot  inte  vad  olika  program kostar  att  köpa  in  och 
upplever att det är de ekonomiska förutsättningarna som sätter gränserna för vilket 
stöd eleverna får. Nu menar  vi inte enbart  införskaffandet av olika hjälpprogram, 
utan även antal specialpedagoger och utbildade elevassistenter det finns på en skola. 
Vi tycker det känns tråkigt att pengar ska avgöra om en elevs behov av särskilt stöd 
tillgodoses. I synnerhet då det tydligt framgår i skollagen (2010) att alla elever som 
har behov av särskilt stöd ska få det (a.a.).

Vi anser att  pedagoger behöver mycket  handledning och kunskap då man arbetar 
med  barn  med  ADHD-diagnos.  Lärarna  behöver  bli  medvetna  om  sitt 
förhållningssätt för att utveckla goda relationen till dessa barn, vilket vi anser är en 
viktig del för att utveckla elevernas lärprocess positivt och är även något som Geng 
(2011) stärker i sin studie. 

Då vi har gjort vår litteraturstudie och tittat på, i huvudsak aktuella studier, har vi 
lagt  märke  till  att  de  flesta  undersökningar  om barn  med  ADHD har  utförts  på 
pojkar. I bakgrunden nämns det att pojkar löper tre gånger större risk att få diagnosen 
ADHD, jämfört med flickor, vilket kan vara en förklaring till varför undersökningar 
främst utförs på pojkar. Vi ser en fara i att detta leder till att flickor med ADHD inte 
får det särskilda stöd de behöver och har rätt till. I synnerhet då flickor med ADHD 
oftast är tysta och tillbakadragna. Då de inte stör omgivningen i samma utsträckning 
som pojkar, uppmärksammas dessa flickor inte på samma sätt. 
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I vår litteraturstudie har vi fått kunskap om att pedagogernas roll är av stor betydelse 
för elever med ADHD. Därför är det viktigt att man som lärare har kompetens och 
kunskaper kring elevens funktionsnedsättning. Vi menar att man som blivande lärare 
behöver ha med sig en bred kunskap i sin utbildning för att kunna möta dessa elever 
på ett  professionellt  sätt.  Dock ser vi  en brist  i  lärarutbildningen då kunskap om 
handikapp och funktionsnedsättningar är en alldeles för liten del som utbildningen 
tar upp. Vi anser även att de lärare som redan är verksamma inom skolan bör få mer 
kompetensutveckling  och  handledning  för  att  få  nya  tankesätt,  strategier  och 
pedagogiska redskap för att kunna möta varje enskild individ på bästa sätt. 

6.1 Vidare forskning

Vi  ställer  oss  positiva  till  vidare  forskning  och  utveckling  av  strategier,  då 
pedagogerna i skolan behöver fler hjälpmedel som kan underlätta arbetet med dessa 
elever. Förslagsvis kan några av studierna göras om på nytt, men på en större grupp 
elever så att man har fler resultat att jämföra med, då någon studie enbart genomförts 
på  ett  fåtal  individer.  Det  blir  annars  svårt  att  dra  några  generella  slutsatser  av 
undersökningarna. Ett annat förslag är att genomföra samma studier på flickor som 
man gjort på pojkar. Det hade varit intressant att se om resultaten skiljer sig åt mellan 
könen. I övrigt är förslag på vidare forskning att  man inriktar sig på flickor med 
ADHD-problematik i stort, då vi upplever det betydligt vanligare att studier görs på 
pojkar.  Slutligen  är  det  också  viktigt  att  personalen  på  skolan  tar  del  av  aktuell 
forskning och de framsteg som görs. 

 

.
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