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Sammanfattning (på svenska) 

Syftet med det här examensarbetet är att som lärare få en inblick i hur det är att få en 

elev med diagnosen Adhd i sin klass. Jag vill att arbetet skall belysa olika pedagogiska 

sätt att ta hand om och lära dessa elever att klara sin skoldag och att få en meningsfull 

utbildning 

Intresset för detta ämne startade då man inom skolan och även utanför skolan pratar 

om att dessa elever får för lite hjälp för att klara av sin skoltid 

För att få hjälp med denna undersökning har jag intervjuat både skolpersonal och 

elever. Resultatet av mina intervjuer har gett mig många svar på hur jag bör undervisa 

och ta hand om dessa elever och även att den personal som jag har intervjuat lägger 

oerhört mycket tid och kraft för att hjälpa dem. 

Som exempel kan nämnas att Adhd -eleven behöver tydliga, avgränsade instruktioner 

gärna med bilder och tillhörande text för att lättare komma ihåg dem. Elevens vardag 

skall ha en klar och riktig struktur med skoldagens aktiviteter på ordnade scheman som 

tydligt visar vad eleven skall göra och vara. 

I mina litteraturstudier har jag samlat in fakta angående hur Adhd påverkar människan, 

hur man kan hjälpa dem att få en bättre vardag och hur man kan verka i skolan. 
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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att som lärare få en inblick i hur det är att 

få en elev med diagnosen Adhd i sin klass. Jag vill att arbetet skall belysa olika 

pedagogiska sätt att ta hand om och lära dessa elever att klara sin skoldag och 

att få en meningsfull utbildning 

Intresset för detta ämne startade då man inom skolan och även utanför skolan 

pratar om att dessa elever får för lite hjälp för att klara av sin skoltid 

För att få hjälp med denna undersökning har jag intervjuat både skolpersonal och 

elever. Resultatet av mina intervjuer har gett mig många svar på hur jag bör 

undervisa och ta hand om dessa elever och även att den personal som jag har 

intervjuat lägger oerhört mycket tid och kraft för att hjälpa dem. 

Som exempel kan nämnas att Adhd -eleven behöver tydliga, avgränsade 

instruktioner gärna med bilder och tillhörande text för att lättare komma ihåg dem. 

Elevens vardag skall ha en klar och riktig struktur med skoldagens aktiviteter på 

ordnade scheman som tydligt visar vad eleven skall göra och vara. 

I mina litteraturstudier har jag samlat in fakta angående hur Adhd påverkar 

människan, hur man kan hjälpa dem att få en bättre vardag och hur man kan 

verka i skolan. 
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Summary 

The purpose of this thesis is,  as a teacher, to get an insight into what it is like to 

have a student diagnosed with Adhd in ones class. I want this work to show 

various educational ways to care for and teach these students to meet their 

school day and to get a meaningful education.  

Interest in this subject started when we in school and outside school are talking 

about these students getting little help to cope with their education.  

In this investigation, I have interviewed both school staff and students. The result 

of my interviews has given me many answers to how I should teach and take 

care of these students. The the staff I interviewed are also using enormous time 

and effort to help them.  

As an example, the Adhd students need clear, distinct instructions preferably with 

photographs and accompanying text to more easaly remember them Pupil's 

everyday will have a clear and accurate structure of the school day's activities 

in schedules that clearly shows what the student should do and where to be. 

In my literature studie. I have collected the facts about how Adhd affects people, 

how to help them gain a better everyday life and how to be the school. 
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Abstract 

Syftet med det här examensarbetet är att som lärare få en inblick i hur det är att 

få en elev med diagnosen Adhd i sin klass. Jag vill att arbetet skall belysa olika 

pedagogiska sätt att ta hand om och lära dessa elever att klara sin skoldag och 

att få en meningsfull utbildning 

Intresset för detta ämne startade då man inom skolan och även utanför skolan 

pratar om att dessa elever får för lite hjälp för att klara av sin skoltid 

För att få hjälp med denna undersökning har jag intervjuat både skolpersonal och 

elever. Resultatet av mina intervjuer har gett mig många svar på hur jag bör 

undervisa och ta hand om dessa elever och även att den personal som jag har 

intervjuat lägger oerhört mycket tid och kraft för att hjälpa dem. 

Som exempel kan nämnas att Adhd -eleven behöver tydliga, avgränsade 

instruktioner gärna med bilder och tillhörande text för att lättare komma ihåg dem. 

Elevens vardag skall ha en klar och riktig struktur med skoldagens aktiviteter på 

ordnade scheman som tydligt visar vad eleven skall göra och vara. 

I mina litteraturstudier har jag samlat in fakta angående hur Adhd påverkar 

människan, hur man kan hjälpa dem att få en bättre vardag och hur man kan 

verka i skolan. 

 

Nyckelord: 

Adhd på industriprogrammet, funktionshinder, Adhd diagnos 
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Förord 

Detta examensarbete är finalen på min yrkeslärarutbildning här på 

Linnéuniversitetet under åren 2009-2011. Arbetet i sig har gett mig mycken ny 

kunskap i mitt lärande och en annan syn på dessa elever med Adhd och även de 

som inte har diagnosen och som kan tyckas verka oroliga i sin studiesituation.  

 

Samtidigt vill jag tacka alla de som har varit behjälpliga och stått ut med mina 

frågor och deltagit i intervjuer till denna undersökning. 

 

Jag vill även tacka min handledare Linda Sibbmark för god handledning och 

Anders, en av mina kollegor på skolan som har korrekturläst mitt arbete. 

 

Sist men inte minst skall min kära familj ha en stor eloge för att de har stöttat mig 

i detta examensarbete denna vår 2011.  

 

Harald Stenberg 
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1. Introduktion 

 

Jag har arbetat inom verkstadsindustrin som byggnadsplåtslagare, 

plåtslagare, svetsare, försäljare med mera i trettio år och mött mycket 

människor av alla de slag och även människor med funktionshinder. I mitt 

nya yrke som karaktärsämneslärare på industriprogrammet och i 

särskolans industriprogram har jag verkat i tre år och mött för mig en ny 

grupp människor som har diagnosen Adhd.  

Ute i samhället, skolan inte undantagen, finns det fördomar kring 

begreppet Adhd om hur dessa människor är och beter sig. Kriminalitet 

nämns ofta och att de är bråkiga och ofta hamnar i konflikter med andra i 

samhället. Är det verkligen så eller finns det andra synvinklar på dessa 

individer i klassrummet och hur gör jag för att hjälpa dem på bästa sätt att 

tillgodogöra sig en god utbildning hos mig som pedagog?  

 

Sedan 1990- talet så har allt fler elever i skolan med svårigheter fått 

medicinska diagnoser och definierats som funktionshindrade (Ingestad, s. 

38) och de neuropsykiatriska diagnoserna som Adhd används i en allt 

större grad som förklaring på de oroliga elevernas problem. 

 

Jag anser att det är viktigt att skolan stödjer och hjälper dessa elever och 

i skolans styrdokument och i Lpf94 (Skolverket, 2006 s. 11) kan vi läsa att 

alla som arbetar i skolan skall:  

 

hjälpa elever som har behov av särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande.  

 

Läraren skall:  

utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande, stärka varje elevs 
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självförtroende samt vilja och förmåga att lära, stimulera, 

handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever 

med svårigheter (Skolverket, 2006 s. 12). 

Jag kommer i andra kapitlet, Bakgrund, belysa skolans styrdokument 

som vi är skyldiga att följa och presentera mina litteraturstudier om Adhd. 

För att få svar på mina frågor om hur Adhd-eleverna upplevs i skolan och 

själva upplever skolan har jag genomfört intervjuer med fyra personer ur 

skolans personal och tre elever med och utan Adhd. 

Detta är min utmaning i den här undersökningen då jag tycker det är 

intressant med hur människor med svårigheter fungerar och hur man kan 

hjälpa dem. 
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2. Bakgrund  

2.1 Vad är Adhd? 

Riksförbundet Attention (www.1) är en intresseorganisation för människor 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de förklarar begreppet 

Adhd som; 

 

står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, som 

betyder ungefär uppmärksamhets- och hyper-

aktivitetsproblem. Det är ett vanligt funktionshinder som 

drabbar cirka fem procent av alla barn och oftast finns 

kvar i vuxen ålder. Diagnosen är vanligare bland pojkar 

och män än bland flickor och kvinnor, men mörkertalet 

bland tjejer är förmodligen stort. 

 

1177.se (www.2) är landstingens sjukvårdsupplysning på internet där vi 

också kan få information om Adhd. De skriver att; 

 

Om man har adhd har man så svårt att koncentrera sig, 

sitta still och hejda sina impulser att det skapar problem i 

vardagen. 

 

Man anser vidare att vissa funktioner i hjärnan inte fungerar som vanligt 

och det visar sig framför allt som att man har problem med att organisera 

och planera vad som skall göras. Till exempel som att packa sin 

gymnastikpåse till nästa dags gymnastiklektion kan bli ett litet kaos för en 

person med Adhd.   

Tore Duvner, läkare i neuropsykiatri, skriver i sin bok; Adhd Impulsivitet 

överaktivitet koncentrationssvårigheter (2002) på sidan 18 att man på 
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svenska kan kalla Adhd för Impulsivitet, Överaktivitet och Koncen-

trationssvårigheter och att man kan förklara det med bristande 

impulskontroll och beteendekontroll som leder till att aktivitetsnivån blir 

svår att reglera och i regel ökar över en för individen hanterbar nivå. En 

följd av detta blir koncentrationssvårigheter som utvecklas till 

inlärningssvårigheter och eleven kommer alltmer efter i sitt lärande.  

Inom Adhd-elevens problematik ryms inte bara oro utan ofta andra 

funktionshinder som till exempel neuropsykiatriska funktionshinder som 

Tourettes, Asperger eller Tvångssyndrom. Vanligt är också 

inlärningssvårigheter och läs- och skrivproblem (www.1).  

Varför Adhd uppstår är inte helt känt men mycket talar för inom 

forskningen att det är ärftlighetsbetingat men även kan ha orsakats av 

någon form av skada under foster och spädbarnstiden (Gillberg, 2005). 

 

2.1.1 Symptom 

Att ha Adhd innebär att eleven har svårt att koncentrera sig och därmed 

missar information från läraren och även slarvar med sina uppgifter. En 

vidare följd av koncentrationsvårigheten blir att eleven har svårt att 

uppfatta instruktioner som leder till ofta misslyckade skolarbete (Duvner, 

2002). 

Att organisera sitt skolarbete eller andra typer av aktiviteter, som kräver 

mer av elevens mentala bemödande är svårt och blir gärna ogjort. De har 

även lätt för att glömma saker som att ta med sig utrustning för 

gymnastik, pennor, anteckningsmateriel, böcker med mera (Gillberg, 

2005).  

Att sitta still och lyssna istället för att sno runt på stolen, springa runt i 

klassrummet är inte lätt då eleven ofta är hyperaktiv. Även att inte prata 

överdrivet mycket är svårt för denne att hantera (Duvner, 2002). 
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Impulsivitet är ett kännemärke som starka och svårhanterliga 

känsloreaktioner vilka kan leda till en motorisk klumpighet. Att lyssna på 

andra är även det en svårighet (www.1).  

Om man sammanfattar symtomenerna för Adhd så har man svårt med: 

 vara lagom aktiv 

 svårt att kontrollera sina impulser 

 hålla uppmärksamhet 

 problem med att tolka sinnesintryck 

 hetsigt humör som ångest,. 

 stark oro eller depression 

 

2.2 Diagnos 

Varför skall en diagnos ställas? Föräldrarna vill kanske veta varför deras 

barn avviker från andra barns beteende och att de vill ha hjälp för att 

kunna förstå barnet bättre. De vill slippa leva ett liv i kaos och få en 

föräldrabekräftelse på att det inte är deras fel att barnet inte är som alla 

andra.   

Diagnosundersökningen genomförs av psykolog, läkare och i de fall det 

gäller barn kan även en pedagog medverka. För att förhindra att 

diagnostisera normaltillstånd är diagnoskriterierna mycket stränga 

(www.1). 

Om man misstänker att Adhd förekommer kan man kontakta 

skolsköterska/läkare eller barn och ungdomspsykiatrisk mottagningen, 

BUP, där man bor. Där kan man göra en primär bedömning om man skall 

göra en fullständig utredning. 
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En utredning av misstänkt Adhd är omfattande. Till exempel undersöker 

man elevens och familjens sociala situation, komplikationer under 

mammans graviditet, förlossning, syn, hörsel med mera. 

Som verktyg att fastställa diagnosen använder man sig av olika 

intervjutekniker. En är ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) en 

strukturerad intervju gjord för att ta fram beskrivningar av olika 

beteenden. En annan är DISCO (The Diagnostic Interview for Social and 

Communication Disorders) vilken är avpassad för att motsvara kriterierna 

för autism enligt DSM-IV/ICD-10. 

När väl diagnosen är ställd bör den ses  som en färskvara och utgå från 

de resultat som uppnåtts i nuet och inte satt som livsvarig då den 

diagnostiserade utvecklas och växer ju äldre den blir. Lämpligt är att 

uppfölja personens problematik kontinuerligt så att rätt insatser sätts in 

(Duvner, 2002). 

 

2.3 Behandlingsmetoder 

Det finns flera olika mediciner som kan hjälpa personer med adhd. De 

mediciner som visat sig ha bäst effekt och lindriga biverkningar, är de 

som kallas, centralstimulerande medel. Exempel på några är Ritalin, 

Strattera, Concerta, Equazym Depot Medikinet och som skrivs ut av 

psykiatrer, neurologer och läkare.( www.3). 

Förutom mediciner bör man anordna familjeterapi där föräldrar och 

syskon lär sig leva med den som har Adhd. Att personen med Adhd får 

träning i sociala färdigheter som att hantera vrede eller uppföra sig på ett 

socialt accepterat sätt. 

Stödgrupper för hela familjen är också ett bra alternativ där man kan ingå 

i ett socialt nätverk där man får information och utbildning (www.4). 
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2.3.1 Kost och dryck som har påverkan 

I en ny studie publicerad i läkartidningen The Lancet den 5 februari 2011 

påvisar man att kosten har betydelse för Adhd. 

Man delade upp 100 barn med Adhd i två grupper där den ena gruppen 

bara fick äta ris, kött, grönsaker, päron och vatten kompletterat med 

potatis och vete. Den andra gruppen som kallades kontrollgrupp fick äta 

en normal hälsosam kost. 

Fem veckor senare hade symtomen på adhd minskat i snitt med 23,7 

poäng enligt symtomskalan ARS, där högsta poäng är 57. i gruppen som 

fått restriktioner i kosten jämfört med i kontrollgruppen. När de började 

äta en normal kost igen försämrades deras Adhd-symtom (www.5). 

Den 5 februari 2011 publicerade The Lancet en artikel där 100 barn 

genomgick en undersökning med mjölkfri diet. Den ena halvan av 

gruppen som åt den mjölkfria dieten hade bara en tredjedel så höga 

värden på de skalor som används vid Adhd-bedömning innan dieten och 

även jämfört med de barn som åt vanlig kost (www.7). 

 

2.3.2 Feingold-dieten  

En alternativ behandlingsmetod är Feingold-dieten som är fri från 

syntetiska smakämnen och färgämnen och konserveringsmedel. 

Anledningen till dieten är att vanlig kost anses framkalla hyperaktivitet 

och inlärningsproblem hos en del barn. Dr Benjamin Feingold som har 

utvecklat dieten är en amerikansk barn- och allergiläkare (www.6). 

Tore Duvner skriver på sid 110 i sin bok ” Adhd”: 

Mest utprövad är s.k. Feingold-diet, som om den följs 

strikt, anses ge positiv effekt hos åtminstone 10-20% av 

ADHD-barn, framförallt hos de yngre. Den går ut på att 

utesluta dels syntetiska färgämnen, sötningsmedel och 

konserveringsmedel, dels både naturliga och syntetiska 
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salicylater, som finns i de flesta frukter och bär samt i 

tomat och gurka. 

Vidare skriver Duvner att denna typ av diet måste följas till 100% för att 

ge den önskade effekten vilket är svårt för den övriga familjen.  

 

2.4 Styrdokument 

I Svensk Författningssamling (www.10) finns den skollag (1985:1100) 

som Sveriges Riksdag har beslutat gälla och som landets skolor har att 

rätta sig efter. I 1:a kapitlet 2:a paragrafen kan man läsa: 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, 

geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall 

inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas 

i landet.  

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter 

samt, i samarbete med hemmen, främja deras 

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas 

till elever i behov av särskilt stöd (www.10). 

 

I Lpf94 (Läroplan för de fria skolformerna 1994) finns våra styrdokument 

för gymnasieskolan. Där står tydligt att i lärarens uppdrag och på flertalet 

platser i styrdokumenten påtalas om stöd till elever med olika former av 

funktionshinder och svårigheter. 

I Lpf94 s. 49 Kan vi läsa att: 

undervisningen skall anpassas till varje elevs förut-

sättningar och behov.  

Hänsyn skall tas till elevers olika förutsättningar, behov 

och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå 
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målen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen i utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

göras lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för 

elever med olika funktionshinder (www.9). 

 

Det är av yttersta vikt att skolan tar dessa styrdokument på allvar för att 

på bästa sätt hjälpa de elever som är i behov av stöd i rätt riktning. På sid 

11 i avsnittet ”riktlinjer” i Lpf94 står det att vi lärare skall: 

hjälpa elever som har behov av särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande.  

Vidare kan man läsa att läraren skall: 

utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande stärka varje elevs 

självförtroende samt vilja och förmåga att lära (www.9).  

 

Skolan har skyldigheter mot elever med funktionshinder vilket beskrivs i 

Salamancadeklarationen, Barnkonventionen, skollagen och läroplanen. 

I Salamancadeklarationen (Unesco, 2001) (www.11) deklareras på 

sidorna 22 och 23 att:  

”Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till 

ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en 

pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan 

tillgodose dessa behov.” (s.16) Den deklarerar även att: 

”Alltför länge har personer med funktionshinder 

betraktats av ett samhälle som har koncentrerat sig mer 

på deras svårigheter än på deras möjligheter.”  
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Läser man vidare i Salamancadeklarationen står det på sidan 25 att: 

”Inom de integrerade skolorna skall barn med behov av 

särskilt stöd få allt det extra stöd de eventuellt behöver för 

att de skall kunna undervisas på ett effektivt sätt” (www. 

11). 

I Lpf94 (www.9) står att skolan har som uppgift att låta varje enskild elev 

finna sin speciella egenart och på det sättet kunna medverka i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.  

Rektorn har ett stort ansvar för att undervisningens riktlinjer, arbetsformer 

och innehåll anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Rektor 

har även ansvar för att de eleverna med behov av särskilt stöd får sin 

undervisning, syo och elevvård anpassad för dem. Så även att en 

individuell studieplan blir uppgjord (www.9). 

Läraren skall enligt Lpf94: 

 

-utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar 

för sin inlärning och sitt arbete i skolan, 

-se till att alla elever med funktionshinder får ett verkligt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 

undervisningen, 

-uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra 

sina synpunkter att göra det, 

-planera undervisningen tillsammans med eleverna 

(www.9). 

 

Att eleven har rätt till hjälp och stöd anser Duvner (1998) är av yttersta 

vikt och att det är skolans skyldighet att det så blir. Duvner skriver på 

sidan 128 att: 
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De har en självklar rätt till kvalificerade utredningar, 

behandling och anpassningsåtgärder i skolan och 

kontinuerlig uppföljning under uppväxten. Man måste 

också kunna kräva att alla som yrkesmässigt arbetar 

med barn och ungdomar har kunskap om ett tillstånd 

som är så vanligt och som så påtagligt påverkar 

anpassning, inlärning och mental utveckling. 

 

2.5 Skolans miljö 

En del elever med Adhd upplever stökiga och skiftande miljöer som 

obehagliga då dessa kan bidra till stress och förvirring som förvärrar 

deras situation (Beckman m.fl., 2004). De trivs bäst av att vara i lugna 

och överskådliga lokaler, med ordning och reda, där allt finns på sina 

bestämda platser. Elevens vardag skall ha en klar och riktig struktur med 

skoldagens aktiviteter på ordnade scheman som tydligt visar vad eleven 

skall göra och vara (Beckman m.fl., 2004). 

Duvner (2002) menar att man ska minska störningsmomenten för eleven, 

ha en låg ljudnivå och ha minimalt med synintryck. Helst skall man ha en 

liten egen arbetsvrå för eleven. 

Placeringen i klassrummet är viktig för Adhd-eleven. Denne skall sitta 

långt fram i närheten av katedern men ändå inte skild från de övriga utan 

man ska försöka placera några goda förebilder av elever i närheten. Att 

placera eleven vid ett fönster eller något annat i lokalen som kan ta 

dennes uppmärksamhet skall undvikas (www.4). 
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2.6 Överlämning från grundskolan till gymnasiet.  

Ett vanligt sätt att gå tillväga vid ett överlämnande mellan grundskola och 

gymnasieskola är att studie- och yrkesvägledare, berörda lärare, 

skolledare och personal från elevvården från grundskolan träffar liknande 

personal från gymnasieskolan. Då lämnas den information som menas 

vara av vikt för elevens skolgång på gymnasiet (Skolverket, 2002). 

Det saknas ofta dokumenterade tillvägagångssätt för hur överlämningen 

ska gå till, utan de genomförs ofta efter vanemässiga rutiner. Om 

övergången inte är fullkomlig kan det få negativa följder för eleven ifråga 

och gymnasieskolan får inte information om elevens förutsättningar. 

Risken är övervägande att de stödinsatser eleven behöver inte sätts in i 

tid och eleven tappar i sin utbildning. Det är av yttersta vikt att 

överlämnandet för elever i behov av särskilt stöd fungerar 

tillfredsställande (Skolverket, 2000b). 

Enligt grundskoleförordningen skall elev som inte uppnått målet godkänd 

få ett skriftligt omdöme gällande sin kunskapsutveckling och de 

stödåtgärder som vidtagits under tiden grundskolan. Under grundskolans 

högstadiedel skall lärarna ange varför eleven inte har uppnått sina mål 

(Helldin, 2002). 

Enligt Gävleborgs kommun anser man att: 

Syftet med överlämningen är att föra över information om 

stödbehov hos elever för att därigenom  

1. öka möjligheterna att fortsätta och vidareutveckla det 

arbete som påbörjats i grundskolan  

2. underlätta planeringen av stödinsatser och fördelning 

av stödresurser i gymnasieskolan (www.14) 
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Grundskolan          Gymnasieskolan  

 

 

 

 

2. Överlämningskonferenser 

 

3. Informationen förs vidare till berörd skolledning 

 

4. Information till berörd 

                     (www.14) 

 

2.7 Pedagogik 

 

Elever med Adhd har ofta svårt att organisera sitt arbete och att hålla sig 

uppmärksamma på en uppgift eftersom de fort blir trötta och har lätt för 

att intressera sig för vad som händer runt omkring dem. (Duvner, 1998). 

För att förstå eleven och hur den tänker måste man börja med att locka 

fram och utgå från elevens egna erfarenheter och vara intresserad av 

och vaken för hur eleven gör när ett problem uppstår (Kadesjö, 2001).  

Kadesjö skriver på sida191 att: 

1. Rektor kallar till konferens 

och utser personal för 

överlämningskonferens 

1. Rektor utser 

personal för över- 

lämningskonferens 
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”Barn tänker olika men alltid rätt utifrån sina erfarenheter 

och sitt sätt att tänka.” 

Att skapa en bra relation mellan eleven och läraren är ett måste för att en 

god pedagogik skall kunna genomföras. Eleven lyder bara den som den 

gillar om det inte är av rädsla för repressalier och desto större klass desto 

svårare blir det att genomföra den goda relationen (Duvner, 1998).  

Christoffer Gillberg (2004) anser att lärarkåren måste utbildas i den 

problematik som en Adhd-diagnos innebär. Om eleven misslyckas ofta 

och inte förstår varför så sänker eleven sina ambitioner jämfört med den 

kunskap som den innehar. (Kadesjö, 2001). De sänkta ambitionerna blir 

ett hinder för elevens medvetna ansträngningar vilket kan leda till att 

eleven ger upp innan den försökt lösa sin uppgift bara för att skydda sig 

mot att misslyckas. För läraren är det viktigt att försöka förstå elevens 

låga ambition och att sporra eleven att hjälpa denne till att bevisa för sig 

själv att den klarar av mer än den tror (Kadesjö, 2001). 

Adhd-eleven behöver tydliga, avgränsade instruktioner gärna med bilder 

och tillhörande text för att lättare komma ihåg dem. Helst skall 

instruktionerna vara en i taget då de lätt blir ofokuserade på vilket de skall 

göra. Uppgifterna läraren ger skall vara intressanta och byggda på 

nyfikenhet och snabba resultat då eleven lätt tröttnar om uppgiften drar ut 

på tiden. Viktigt för att stödja eleven att lösa sin uppgift är att läraren 

måste puscha på, berömma och belöna eleven (Duvner, 2004). Men 

alltför mycket stress, påfrestningar och trötthet kan göra att eleven blir 

irriterad och kan uppföra sig opassande (www.4). 

Att arbeta med eget kunskapssökande och ”egen forskning” är inte att 

föredra för en Adhd-elev då denne behöver lärarhjälp och struktur i sitt 

studerande (Duvner, 2004). 
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3. Syfte och frågeställningar  

Den här studiens syfte är att jag som pedagog skall få en insikt och ny 

kunskap i hur en elev med ADHD fungerar som person och som elev på 

ett industriprogram. Med denna nya kunskap hoppas jag kunna hjälpa 

dessa elever pedagogiskt, att klara sin skoldag och att få en meningsfull 

utbildning. 

 

Min frågeställning ser ut på följande sätt; 

Hur kan jag anpassa undervisningen för elever som har en 

diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Adhd.  

 

3.1 Avgränsningar 

I detta arbete används benämningen Adhd men även i viss mening 

DAMP. Anledningen till detta är att de böcker jag tagit del av är skrivna 

av författare som skriver om samma funktionshinder, men de använder 

sig av olika benämningar då Adhd även benämns Damp. Författaren 

Kadesjö (2004) skriver främst om Adhd och nämner även Damp, medan 

Gillberg (2004) skriver om Damp, men även till viss Adhd Docenten Eva 

Kärfve vid Lunds universitet anser att uttrycket Damp är Gillberg 

upphovsman till och hon anser att båda uttrycken närapå är identiska. 

För att förenkla undersökningen använder jag mig endast av uttrycket 

Adhd. 
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4. Metod 

 

I denna undersökning har jag valt mellan den kvalitativa och kvantitativa 

metoden för att genomföra undersökning denna. Differensen dessa 

metoder emellan är att i den kvantitativa undersökningen söker man den 

siffermässiga relationen mellan olika mätbara egenskaper. Som exempel, 

antalet elever som söker till teoretiskt program gentemot ett praktiskt. För 

att insamla data kan man använda sig till exempel av enkäter Den 

kvantitativa undersökningen gör att resultatet blir mer strukturerat 

(Hartman, 2004). 

I den kvalitativa metoden visar man hur något är beskaffat, vilken typ av 

egenskaper det har som hur en elev lyckas i sina specifika studier. 

(Hartman, 2004). 

Båda typerna av undersökningarna indelas i tre stadier. Man planerar, 

samlar in och analyserar. I planeringen skapar man sina frågor så att de 

skall svara till det undersökningen riktar sig till. Insamlings och 

analysstadierna skiljer den kvalitativa och kvantitativa undersökningen åt. 

I den kvantitativa undersökningen skapar man frågor med svarsalternativ 

som exempel ”när fyller du år?” För att få in material till sin undersökning 

kan man använda sig av enkäter och får därmed en mer strukturerad 

undersökning (Hartman, 2004). 

I den kvalitativa undersökningen kan man använda sig av personliga 

intervjuer där den intervjuade själv kan bestämma vilket som skall 

diskuteras och vilka svar den skall ge vilket ger en ostrukturerad 

undersökning. Hjälpmedel i intervjun kan vara att använda anteckningar 

och en bandspelare som man kan använda i analysen av intervjun 

(Hartman, 2004). 
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4.1 Undersökningsmetod 

Mitt val av metod för denna undersökning är att göra kvalitativa intervjuer, 

(Hartman, 2004)., då medarbetares och elevers erfarenheter är av 

yttersta vikt för att uppnå ett reellt resultat i kombination med litterära 

studier där vetenskaplig information finns att hämta.  

I denna ostrukturerade metod har jag använt mig av olikartade frågor, 

som jag har baserat på de frågeställningar jag har för undersökningen, 

beroende på vilken jag intervjuat. Varför jag har gjort så är att jag 

intervjuat både elever och skolpersonal och vill ha information specifikt 

från varje person. Därmed kan jag få resultat som mer visar svar på mina 

frågor.  

4.2 Urval 

Mitt urval av intervjugrupp består av personal på den skola där jag är 

verksam och elever som både är pågående inom skolan och avgångna. 

För att få en hög validitet på undersökningen har intervjuer med personer 

som har stor erfarenhet av Adhd och bred lärarerfarenhet genomförts. 

Även elever med Adhd och elever utan Adhd har deltagit. Sju intervjuer 

har genomförts med personal och elever. Urvalet av intervjuade har 

gjorts för de har anknytning till elever med Adhd. Att det blev just sju 

intervjuer var egentligen inget antal jag hade planerat. Det blev bara så 

när alla tillfrågade tackade ja till att bli intervjuade. Att ha fler deltagare i 

min undersökning anser jag som fördel då jag får mer innehåll till den. 

 

I mitt urval av de sju intervjuade, med pseudonymer, är en person i 

elevvården, Inga, som har stor erfarenhet av neuropsykiatriska problem 

inom skolan.  

Av den pedagogiska personalen har jag valt en lärare, Nils, som arbetar 

inom gymnasiesärskolans yrkesprogram där stor del av eleverna har 
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Adhd och har en vidareutbildning inom detta område. Vidare har jag valt 

en yrkeslärare, Knut, som inte har någon erfarenhet av Adhd -elever för 

att utforska hur denne tänker inför att få en Adhd -elev i klassen. Till sist 

har en speciallärare, Berit, inom kärnämnena bidragit med sina svar på 

mina frågor. 

Av eleverna har en kille med Adhd-diagnos, Jöns, och en kille utan 

diagnos, Oskar, deltagit av de pågående eleverna. Jag har även 

intervjuat en kille med Adhd som har avslutat sin skolgång, Tobbe. 

 

4.3 Genomförande av undersökning 

Under våren 2011 har jag genomfört mina intervjuer där alla tillfrågade 

har accepterat inbjudan att delta i undersökningen. 

Skolpersonalens intervjuer har föregåtts på arbetsplatsen individuellt och 

på platser där vi har kunnat vara ostörda. Även eleverna har intervjuats 

på skolan och den elev, Tobbe som avslutat sin skolgång har intervjuats 

på skolan enligt samma tillvägagångssätt som skolpersonalen. 

Eleverna har fått erbjudande om att deras vårdnadshavare har varit 

välkomna att delta under intervjuerna men de har avböjt detta och velat 

delta på egen hand.  

Under intervjuerna valde jag att föra löpande anteckningar enligt 

stödformulär (bilaga 1) som senare har analyserats. 

Som intervjuare får jag inte komma jäktande, för sent eller oförberedd då 

detta kan störa den som skall intervjuas utan det är väldigt viktigt att vara 

noggrann i detta förfarande. Frågorna jag ställer får inte vara ledande. 

Exempelvis ”att du blev tagen för fortkörning berodde väl på att du 

gasade för mycket”? Istället kan man formulera sig som ” att vad berodde 

det på att du blev tagen för fortkörning”? (Ejvegård 2003). För att 

motverka detta bör man som intervjuare skapa ett gott förtroende mellan 
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sig och den intervjuade och även uppvisa en god etik gentemot den 

intervjuade (Ejvegård 2003). 

 

4.3.1 Underlag till intervju 

Som underlag till mina intervjuer har jag konstruerat förtryckta 

frågedokument där jag presenterar mig själv och syftet med 

undersökningen. Jag friskriver även deltagaren från alla som helst 

skyldigheter gentemot mig som intervjuare. 

Frågorna i dokumentet är endast vägledande frågor som är tänkta att 

starta en diskussion mellan intervjuaren och den intervjuade. Som hjälp i 

intervjuerna har jag lånat en bandspelare som säkerhet om jag blir 

osäker på någon anteckning.  

Resultatet av intervjuerna presenteras i kapitel 5, ”Resultat”. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Ur ett etiskt perspektiv är undersökningen helt anonym vilket de 

intervjuade har blivit informerade om vid min förfrågan om deras 

medverkan. Deras deltagande har varit helt frivilligt och de har haft 

möjligheten att avbryta när de så har velat och de har inte haft några 

skyldigheter gentemot mig som frågeställare. Vårdnadshavarna har, då 

eleven varit omyndig, meddelats att intervju skulle ske och har lämnat sitt 

medgivande. 

Information finns om detta i förordet till intervjufrågorna. 

De namn som förekommer på de intervjuade är fingerade namn då 

undersökningens medverkare skall vara anonyma. 
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4.5 Databearbetning 

Jag har sammanställt intervjuerna var för sig och låtit de intervjuade läsa 

igenom dem för att få så hög realitet som möjligt till undersökningen. 

Eventuella missförstånd har kunnat korrigeras på detta sätt. 

 

4.6 Metodkritik 

Metoden att intervjua har varit ett bra sätt för mig att få information till 

undersökningen. Risken med att möta människor är att personkemin 

mellan intervjuaren och den intervjuade blir helt fel. Resultatet kan bli att 

intervjun går helt om intet eller att det blir anspänningar som gör att den 

intervjuade inte vågar eller vill ge det han vill i intervjun.  

En annan fälla man kan hamna i är att de intervjuade vill göra sig bättre 

än vad de är och vill tillgodose mig med svar som de, enligt sin 

uppfattning, tror att jag vill ha. 

Att intervjua sina kollegor kan vara en nackdel då man känner varandra 

och inte går in i intervjun förutsättningslöst. Att inte ha vetskap hur den 

intervjuade är som person kan vara en fördel då man inte ser de 

personliga egenskaperna på samma sätt som när man är bekant med 

denne. 

Intervjuerna av Adhd-eleverna, Jöns och Tobbe varierade mycket mellan 

dem. Den äldre av dem, Tobbe var mer fokuserad på intervjun än den 

yngre Jöns. Oskar som inte har diagnosen Adhd men som ändå är en 

orolig kille lämnade ganska ordnade svar på mina frågor.  

Validiteten i Jöns svar på frågorna varierade ganska mycket och jag fick 

ta om vissa av dem. Det var måhända inte riktigt rätt dag för Jöns att bli 

intervjuad. 
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5. Resultat 

Här presenterar jag resultatet av mina intervjuer som ger svar på mina 

frågeställningar. 

 

5.1 Hur ser lärarna på Adhd-eleven? 

En Adhd-elev är en elev som genomgående har svårt att koncentrera sig, 

är stökig och far runt som ett yrväder anser Knut som aldrig har haft 

någon Adhd-elev i sin undervisning. Nils som är lärare på 

gymnasiesärskolans karaktärsprogram har haft elever som inte har 

denna symptom som Knut tror att alla Adhd-elever har. Nils menar att 

trots en Adhd-diagnos kan man vara lugn till sitt sätt men dock har 

flertalet som han uttryckte det ” en torktumlare som snurrare i huvudet”. 

Vilket gör att vardagen kan vara ganska svår att hantera som vi lärare vill 

att den skall vara. Berit som är specialpedagog på de nationella 

programmens kärnämnen, har samma pedagogiska uppfattning som Nils 

och tycker att trots deras eventuella stökighet och oro så finns det alltid 

en mycket varmhjärtad person längst in i dem. Det gäller bara att hitta 

den i den snårskog som finns runt dem. 

Inom skolhälsovården jobbar Inga som har en hel del kontakt med de 

elever som går på skolan. Att ha med Adhd-elever att göra är inte 

främmande för henne då det ofta behövs hjälp kring dem. Hjälp som ofta 

handlar om hjälp till att skaffa mediciner, samtal och som en länk mellan 

lärarna och eleverna. Ingas åsikt om hur lärarna ser på Adhd-elever 

skiftar något. Hon menar att överlag går det bra för lärarna att ha dessa 

elever i klassrummen men som människor är vi alla olika och vissa lyckas 

inte alls. Vad det beror på ville hon inte gå in på då hon har tystnadsplikt 

men hon menade att vi har lite olika toleransnivå och med det menar hon 

att alla lärare inte tål hur mycket oro som helst. 
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5.2 Vad är utmärkande för Adhd? 

Att elever med Adhd är av orolig karaktär är allmänt känt säger Nils men 

att specificera speciella drag är svårt då man i grund och botten är som 

alla andra på vår planet, olik sin nästa. De elever som kommer till mig har 

även ett begåvningsrelaterat funktionshinder som i kombination ger andra 

symptom än om bara Adhd förekommer. 

Berit som inte har funktionshindrade Adhd-elever säger att bristande 

koncentration, förmåga att se olika sakers sammanhang, rastlöshet och 

att de tröttnar lätt är de mest typiska dragen för Adhd. De har även svårt 

att slutföra ett arbete utan vill gärna börja på nya uppgifter innan de 

tidigare är klara. 

Att lugnt vänta in något är svårt för en elev med Adhd säger Inga. Det ska 

hända nu och inte då! Eleven har svårt att tåla att en arbetsuppgift som 

krånglar eller att någon står och glor på denne när han försöker lösa sin 

uppgift. Det är lätt att det tar fyr i humöret då menar hon. 

 

5.3 Hur upplever Adhd-eleven sig själv? 

Hmm, vet inte riktigt säger Jöns. Han har lite svårt för att peka på något 

speciellt men han är nog lite ”stimmig”, som han uttryckte det. Med det 

menade han att det är svårt att hitta fokus och att han lätt flyter iväg från 

lektionen och hittar på något annat roligare som att ”busa lite med de 

andra”. Vad som har sagts på lektionen är borta och han har inte lärt sig 

någonting.  

Jöns tycker att han lätt blir trött när läraren står och pratar länge. Men 

han tror att det beror på att han sover dåligt på nätterna. Han säger att 

mamma tycker att han gärna vill vända på dygnet för att sova på dagen 

och vara uppe på natten. 
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Tobbe som är färdig med sin skola och är äldre än Jöns har en mognare 

syn på sig själv. Han har försökt att se sig själv med andras ögon så att 

han skall förstå hur andra människor upplever honom. Under sin skoltid 

säger han att han var ganska stökig och ställde till mycket oreda både för 

sig själv och andra. Att det blev så gick ofta inte att förhindra även att han 

gick på samtal hos kurator, skolsköterska eller mentorer.  

-Det snurrade liksom hela tiden i skallen och det fanns ingen broms på 

det hela, säger han. 

För att jämföra en Adhd-diagnostiserad elev med Oskar som ingen 

diagnos har, anser han sig att han har nog lite Adhd för han känner sig 

som en sådan. Han tycker att han har svårt för att koncentrera sig och 

hänga med på lektionerna med följd att hans resultat inte är de bästa. 

Och att han anses som en bråkmakare bland lärarna för att inte riktigt 

kommer överens med alla. Oskar tycker att är det någon som inte passar 

honom eller sticker upp får han en ”liten klapp”. Men när han har delat ut 

den lilla klappen brukar han ångra sig efter en stund och försöker be om 

ursäkt.  

 

5.4 Adhd-elevens sociala situation 

Enligt de intervjuer jag gjort så framkommer det att elevens 

grundförutsättning är hur denne skall utvecklas är föräldrarna en av de 

bidragande delarna till att framtiden skall bli så bra som möjligt.  Att inte 

ha stöd och hjälp hemifrån bygger inga broar för dessa elever säger Inga. 

Tyvärr kan Adhd-problematiken vara ärftlig och är då barnet i behov av 

hjälp, hur är det då med föräldrarna? frågar sig Inga. Inga säger vidare att 

Adhd-elever kommer ofta från trassliga hemförhållanden och oordnade 

familjesituationer som kan vara ganska svåra att reda ut. Strukturen 

saknas och livet blir som det blir och det är inte bra för någon. Allra helst 

om man har Adhd menar hon. 
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Berits erfarenhet är att föräldrarna behöver utbildning och kunskap om 

barnets funktionshinder för att på ett bra sätt kunna bygga upp barnets 

självförtroende och självkänsla. Men många gånger har inte föräldrarna 

själva förmågan till detta på grund av många olika orsaker. Ekonomi, att 

de själva har ett liknande funktionshinder eller helt enkelt inte vill. De 

föräldrar som har förmågan att sätta sig in i sitt barns problem lyckas i 

regel alltid bättre med sitt barn i de flesta synvinklar säger hon. 

 

5.5 Överlämning 

Vid överlämningarna så är alltid en specialpedagog, kurator, studie- och 

yrkesvägledare och oftast skolsköterskan med. Det förekommer också 

ibland att rektorer är med. All information sker i samtycke mellan 

vårdnadshavare, elev och skola. Det förekommer dock men sällan att 

samtycke inte sker (Inga). Förfarandet är att på den skolan Inga arbetar 

så delges de en blankett från avlämnande grundskola med den diagnos 

eleven har. Skolsköterskan får även en journal med den diagnos och 

övrig medicinsk information som eleven har. Vårdnadshavarna kan 

förhindra så att ingen personal förutom skolsköterskan får reda på vad 

eleven lider av (Inga). Eleven erbjuds också att på vårterminen vara och 

praktisera på det program som denne är intresserad av. Efter att eleven 

sökt och blivit antagen till den utbildningen den har valt blir det en 

överlämningskonferens (Berit). Däri ingår alla tidigare nämnda berörda 

instanser. 

Det är också vanligt förekommande med muntliga överlämningar och 

dessa sker mestadels om elever som har ett större behov av stöd och 

åtgärder som man vill förtydliga lite extra och det kan vara så att åtgärder 

behöver sättas in direkt i starten på höstterminen (Inga) 

 



 
25 

Harald Stenberg 

 

5.6 Att ta emot en Adhd-elev  

Om man som lärare aldrig har haft någon elev med denna diagnos tycker 

Nils att man ska noggrant läsa igenom överlämningshandlingarna, 

eventuella utredningar och annan dokumentation som finns tillgänglig 

kring eleven. Han menar att det är oerhört viktigt att man får lära sig hur 

eleven fungerar och att man bör träffa både elev och föräldrar innan 

denne börjar i skolan. Gärna att denne gör en praktikperiod för att få 

känna sig för och att bli förberedd på sina nya rutiner. 

Att rutiner och struktur är viktig tycker Berit är ett av de främsta 

hjälpmedlen att tillgå. Har vi inte det i skolans värld kommer vi 

ingenstans. Allra helst när det gäller funktionshindrade. Att färglägga 

elevens schema med olika färger efter ämnen till exempel är en åtgärd 

för att hjälpa eleven att komma rätt och lättare tolka sitt schema. Att vara 

bestämd med tider. Inte ge någon annan elev någon favör för det säger 

Berit att det stör Adhd-eleven mycket och då blir det gärna bråkigt och 

högljutt. Med andra ord det gäller att vara konsekvent och hålla sig efter 

de regler och direktiv som jag och eleven har satt tillsammans säger hon. 

Inga är också inne på samma linje som Berit och vill ha ett uppstyrt 

förhållningssätt utan att vela hit och dit för det bara stör elevens 

koncentration och gör att det blir stökigt i huvudet menar hon. Något som 

hon poängterar är att det är lämpligt att en assistent följer med eleven om 

klassen blir för stor. Skälet till det är menar hon att läraren inte har den 

tiden att hjälpa och stödja en sådan elev om det är många andra elever 

som också behöver lite hjälp då och då. Antingen tycker hon att man skall 

göra en liten klass i lämplig storlek för en Adhd-elev eller att sätta in 

assistenthjälp för denne. Men tillägger hon, pengar brukar vara ett hinder 

att göra små klasser 

Något som Inga anser vara viktigt är att läraren/mentorn får bra kontakt 
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med föräldrarna. Föräldrarna menar hon är ett av de viktigaste verktyg vi 

har i skolan för att hjälpa eleverna att förstå och kunna verka i skolans 

miljö. Men säger hon vidare, ta inte kontakt med föräldrarna bara när det 

är problem utan även när det går bra. ”Det finns inget som kan göra en 

förälder gladare till ett funktionshindrat barn än att någon ringer hem och 

berömmer ens barn”! 

Knut, han har hela terminen planerad för han vill att alla elever skall veta 

vad som gäller och vad de ska göra. Detta presenterar han när skolan 

börjar och det gör att han själv känner sig trygg och hoppas även att 

eleverna ska känna samma. Han tror att en Adhd-elev behöver samma 

planering men samtidigt undrar han hur blir det då eleven inte klarar av 

de satta målen?  

Nils tror inte på detta att göra för långa planeringsscheman för Adhd-

eleven. Pressen kan bli för stor, kraven ökar och allt går om intet. Han 

menar vidare att givetvis måste läraren ha en planering, om än lite 

vidlyftigare för dylika elever men presentera dem planerna lite i taget så 

att eleven hinner anpassa sig till vad som komma skall. 

På frågan om Adhd-elevernas betygsstatus säger Nils att de har svårt att 

få några högre betyg. Klarar de betyget godkänt är det i många fall bra. 

Men det finns de som är duktiga och kan prestera mer och då har de ofta 

en god hjälp hemifrån. Berits tyckande i detta är att de är hos henne som 

specialpedagog och då förutsätter man att det finns inlärningsproblem av 

något slag. I och med det brukar heller inte betygen bli så höga. IG är inte 

ovanligt och henne mål brukar vara att eleverna skall bli godkända men 

skulle det bli mer än det blir ingen gladare än hon.  

Nils anser att det är viktigt att man uppmärksammar elevens svårigheter 

så tidigt som möjligt när den börjat skolan för att kunna ge rätt hjälp och 

stöd. Hur elevens svårigheter visar sig i skolan beror mycket på hur 

skolmiljön är uppbyggd säger han. Han pekar på en del faktorer som kan 

påverka detta negativt som höga krav på självständigt arbete, 
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grupparbeten och stora åldersblandade grupper. En positiv faktor menar 

Nils är fler pedagoger i klassen. Finns det inte tillräckligt med pedagoger, 

kan det leda till mindre individuellt stöd för eleven.  

Den för Adhd oerfarne Knut tror att Adhd inte är särskilt speciellt mer 

behovskrävande gentemot andra ”särskilda behovs-elever”. Oavsett vilka 

särskilda behov man har skall man inte rangordnas utan alla skall ha lika 

rätt till hjälp och den hjälpen skall vara, som han uttryckte det, rejäl och 

redig och inte något trams för att spara pengar. Men en sak som ofta 

glöms bort i sammanhanget, menar Berit, är att även läraren behöver 

hjälp och stöd av skolan och dess ledning för att lyckas med sitt uppdrag. 

Det är inte alltför sällan tycker hon, att läraren får dra ett tungt lass 

alldeles själv och det gagnar inte eleven. 

 

5.7 Pedagogisk anpassning av undervisningen  

Enligt Nils är det grundläggande för att få en lektion att fungera är, att 

vara väl förberedd inför sin lektion. Eleven behöver vara väl förberedd 

och väl informerad om vad som kommer att ske under lektionen. Saknas 

ett adekvat lektionsupplägg vid lektionens början och att de inte har något 

att arbeta med så kommer hela lektionen att fallera på grund av att 

eleven är överaktiv och kommer då att störa resterande grupp. 

Lärarna Nils och Knut tycker att det är väldigt viktigt att visa de elever 

som har dessa diagnoser att de finns och får synas. Viktigt är också att 

de får det stöd de behöver under sina lektioner.  

De teoretiska passen får inte bli för långa utan att man delar upp 

lektionspassen så att de får rast med jämna mellanrum. Den praktiska 

undervisningen inom industridelen är den undervisning som fungerar allra 

bäst anser Nils. Där har de sysselsättning och har hela tiden något att 

lägga händerna på och att utföra de olika arbetsmoment som ingår i 

kurserna. Så länge de har något att göra så fungerar de väldigt bra och 
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gör bra ifrån sig. Blir det stopp i jobbet eller blir tråkigt lägger Adhd-eleven 

av (Nils). Nackdelen med dagens skola är att klasserna blir större och 

större vilket inte gagnar Adhd-elever eller elever med särskilda behov 

som behöver sina lärare betydligt mer tid än övriga menar Knut. Knuts 

fortsatta tankar kring Adhd-elever är att den hjälp dessa behöver med 

struktur, små grupper med mera skulle hjälpa många fler elever i skolan 

som har inlärningsproblem.  

Enligt Berits erfarenhet så sedermera skiljer sig dessa elever väldigt 

mycket från fall till fall. Ena eleven behöver vissa hjälpmedel och den 

andre kan behöva något helt annat. 

Vad gäller undervisningsmaterial tycker Berit att detta får man anpassa 

helt efter den förmåga eleven har. Man skall absolut spänna bågen så att 

de får utmaningar annars utvecklas de inte och lär sig något nytt. Berit 

börjar med att repetera från elevens tidigare kurser och ökar efterhand 

svårighetsgraden. Detta förfarande går bra i kärnämnena menar hon men 

karaktärsämnena är nya för eleven och där blir utmaningen större. Ett 

tips hon ger är att använda mycket bilder och med enkel text förklara 

innehållet i bilden. Men där stöter en karaktärsämneslärare ofta på 

problem tycker Berit då det sällan finns något dylikt undervisningsmaterial 

utan läraren får då göra materialet själv. 

 

5.8 Undervisningsmiljön 

Det som till stor grad påverkar en Adhd-elev är omgivningens olika 

störningsmoment anser Inga. Ju mer som händer kring dem desto mindre 

kan de koncentrera sig på undervisningen. Men, säger hon vidare, det är 

egentligen inget problem just för dessa elever. Vi kan se till oss själva om 

det surrar kring oss så har vi svårare att sätta fokus på det vi ska göra. 

Hennes råd till lokalitet är ett litet klassrum utan insyn från korridor och 

liknande där det rör sig andra elever och minimalt med ”prylar” som kan 
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fånga intresset från undervisningen. Miljön runt omkring eleven är väldigt 

viktig anser specialpedagogen Berit. Antal elever per klass, placering, 

lärarens kompetens och kunskap om diagnosen och att det finns 

speciallärare inom de områden eleven behöver detta är ett måste för att 

eleven skall ha en chans att lyckas. 

Vad det gäller verkstadens undervisningsmiljö menar Knut att den skall 

vara ren och överskådlig. Alltså inte bänkar som är belamrade med 

allehanda material och verktyg som tar koncentration utan endast det 

som eleven skall arbeta med. Detsamma gäller hela lokalen att den skall 

vara välstädad och i ordning. Nils anser att det handlar om 

skolverksamhet och då skall det vara ordning och reda då vi är ett 

föredöme för våra elever.   

5.8.1 Adhd och farliga verktyg 

När Inga brukar presentera att en Adhd-elev skall ingå i en karaktärs-

ämnesklass brukar många lärare reagera negativt. De ser genast 

problem med vassa knivar, hammare och andra verktyg som kan komma 

i händerna på elever som får arga utbrott. Anledningen att det blir så 

menar Inga att det ofta beror på okunskap gällande dessa elever. Hon 

menar på att de inte är så farliga som allmänheten tror.  

Nils lägger upp sin undervisning så att de elever med Adhd får en längre 

period till att lära sig de olika maskiner som ingår i riskgruppen för 

skador. Han låter heller inga elever, både med och utan funktionshinder, 

bära vassa verktyg den första tiden i skolan. Nils menar att bara man har 

informerat alla berörda i personal och elever om att det förekommer Adhd 

i klassen och även haft en liten ”kurs” i vad Adhd är och hur den specifika 

eleven fungerar är det aldrig några större problem i klassrummet. Nils 

berättar vad en gammal kollega sa en gång-”Ovänner kan alla bli, både 

med och utan funktionshinder. Alla som har ihjäl folk har inte Adhd”! 
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5.9 Hjälpen Tobbe fick 

Tobbe som har skolan några år bakom sig minns hjälpen som väldigt 

skiftande från lärare till lärare. Vissa var mycket engagerade och vissa lät 

honom mer flyta med i sin egna lilla värld. Hans svåraste ämne var 

matten. Att hitta den där logiska grejen i matematiken var knepigt trots att 

han fick hjälp av specialpedagog. ”Men någon uppfann ju miniräknaren, 

så jag klarar mig rätt bra ändå” säger han.  

Det han skulle ha velat ha mest hjälp med var att få bli accepterad för 

den han var. Han blev ofta syndabocken i klassen trots, som han säger, ” 

inte kunde rå för att saker blev tokiga”. Hans klasskompisar var snabba 

på att utnyttja situationen och drog nytta av att ha en som Tobbe i 

klassen. Det var så lätt att skylla på honom, ansåg de. Han menar att 

hade de andra eleverna haft mer kunskap om honom hade de kanske 

kunnat hjälpa istället för att stjälpa honom. 

I sitt karaktärsämne (industri) hade han ingen hjälp förutom den enda 

läraren som fanns i klassrummet. Han hade svårt att få avslut på sina 

arbeten och flamsade runt mycket. För att komma någonvart fick han 

göra lättare uppgifter men då tyckte han att läraren var orättvis som 

gjorde så. Tobbe säger att han inte förstod bättre då, att det var för att 

han skulle lyckas med något. Läraren fick erfara detta i form av Tobbes 

heta humör. Under sitt sista läsår fick han hjälp med medicin mot sin 

Adhd och allt blev mycket bättre då. Han kände sig lugnare och kunde 

koncentrera sig mer på sina uppgifter och tog tillvara den hjälp han fick 

på ett bättre sätt. Han gjorde till och med klart vissa arbeten och kände 

sig riktigt duktig.  

I kärnämnena lyckades han få en specialpedagog till hjälp i svenska och 

matematik och med henne fungerade det hyfsat. De gick ofta ur 

klassrummet till hennes rum där det var lugnare och han fick bort alla 
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störande moment kring sig. Men även här blev tillvaron mycket bättre det 

sista läsåret då medicinen kom in i bilden. Han kunde vara med mycket 

mer i klassrummet och kunde ta till sig mer av undervisningen. 

Ingas råd ifall det skulle bli en hetsig incident, att man skall försöka 

avleda eleven från det han blivit så arg på, ta eventuella verktyg och ta 

bort honom från klassrummet tills han har lugnat ner sig. Vilket brukar gå 

ganska fort. Men hon menar att man inte ska ta och sätta honom direkt 

på samma uppgift igen utan att låta det gå en stund tills han har lagt hela 

sitt upprörda sinne åt sidan. Vad det gäller maskiner tycker hon att det är 

viktigt att eleven får bra utbildning på maskinens handhavande och att 

det finns personal nära till hands som kan hjälpa eleven att på ett lugnt 

och sansat sätt arbeta med den. 
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6. Diskussion  

Lärarnas syn på Adhd-elever skiftar i mina intervjuer. Den lärare som inte 

har Adhd-elever skiljer sig från de övriga som har kontakt med dessa 

med att han generellt anser att alla är stökiga och far runt i klassrummet. 

Läser man i litteraturen är det ofta att symptomen är sådan men som 

läraren Nils säger finns det de som är utåt lugna och ändå har diagnosen 

Adhd. Deras oro finns istället inombords menar han. 

Beckman m.fl. (2004) skriver att rätt miljö hjälper Adhd-eleven att finna 

lugn och ro för att lättare klara skolan. De menar även att rätt struktur och 

ordnade scheman är viktigt och detsamma visar mina intervjuer. 

Knut och Nils vill ha en ren och ordnad verkstad för att få bort så många 

störningsmoment som möjligt för sina behovskrävande elever. Min egen 

erfarenhet säger att det inte är alltid lätt att hålla en strikt ordning bland 

sexton elever som inte har sin ordinarie hemhjälp med sig som plockar 

efter dem. Har eleven dessutom Adhd, blir det inte lättare med ordningen 

och mycket lektionstid går åt att hålla ordning i lokalen. Att ha sexton 

elever och intergrerade Adhd-elever i samma grupp kan bli en tuff 

utmaning för alla berörda i gruppen. Att ha mindre grupper skulle troligen 

gynna undervisningsmiljön för alla. 

Överlämningen från grundskolan till gymnasiet har ofta brister i sin 

dokumentation anser skolverket (2004). Vid de tillfällen jag själv har 

deltagit vid överlämningskonferenser har vid något tillfälle elever inte fått 

någon överlämning på grund av att överlämnande skola inte har deltagit 

trots inbjudan. Detta ställer till oreda med försenade handlingar som kan 

innehålla brister då men som mottagare inte kunnat ifrågasätta 

handlingarna med överlämnaren. Gävleborgs kommun (www.14) har en 

förtryckt blankett som stöd vid överlämnandet vilket är en fördel gentemot 

egna anteckningsblock. 
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Vid varje nytt läsår på min skola genomgår alla i årskurs 1 ett test i 

engelska, matematik och svenska i samverkan mellan speciallärare och 

lärare. Testerna genomförs för att se vilka förkunskaper eleverna har fått 

till sig och vilken typ av hjälp som kan behövas och testerna är samma 

på alla våra kommunala gymnasieskolor. Detta är vad som Lpf94 menar 

på sidan 49 att undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov.  

Dessa tester i kärnämnen gagnar även mig som karaktärsämneslärare 

då jag får information om hur eleven klarar sina tester. Föreligger 

exempelvis lässvårigheter så kan jag eventuellt underlätta min 

undervisning för den eleven med att till exempel försöka anskaffa ett mer 

lättläst material. Men det är inte bara tester och dess resultat som avgör 

hur en elev klarar av sitt inlärande. Det beror mycket på mig själv hur jag 

är och verkar. Är jag okoncentrerad i min undervisning och saknar 

auktoritet kan jag ha hur många testresultat som helst i ryggen på mina 

elever och ändå inte komma någon vart. Till syvende och sist beror 

mycket på hur pedagogen är och verkar. 

Nils nämner att de elever som får högre betyg ofta har hjälp till detta 

hemifrån. Detta gäller enligt min mening alla elever och modellen med 

familjeterapi, som jag nämnt i bakgrunden, skulle kanske vara bra för 

långt fler elever än bara de med Adhd. 

Som vidare forskningsalternativ tycker jag att det vore intressant att se 

hur mycket våra nödvändiga och onödiga födoämnen påverkar de elever 

som har dessa hyperaktiva symptom som detta arbete handlar om. 

Som avslutning på denna undersökning vill jag belysa vikten av att elever 

med Adhd skall få samma utbildning som alla andra elever både med och 

utan svårigheter. Det är viktigt att vi pedagoger har med oss denna tanke 

i vårt uppdrag och det är även vår skyldighet enligt de styrdokument vi 

arbetar under. 
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8. Bilagor 

8.1 Förord till intervju 

Bilaga 1 

Intervju 
 

Jag heter Harald Stenberg och läser till yrkeslärare på Linnéuniversitetet i 

Växjö. 

Jag skall skriva mitt examensarbete och har valt ämnet:  

” Att möta en Adhd-elev på Industriprogrammet”  

 

Det är tänkt att arbetet skall öka förståelsen för mig som lärare att kunna 

ge Adhd-elever en meninsfull studietid på gymnasiet. 

 

Den frågeställning som mina intervjuer är grundade på är följande: 

Hur kan jag anpassa undervisningen för elever som har en 

diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Adhd.  

 

De personer jag intervjuar kommer självklart att förbli anonyma, men 

kommer eventuellt att citeras ordagrant i mitt arbete. Intervjuerna är helt 

frivilliga och kan avbrytas när helst den intervjuade så önskar. Personen 

som intervjuas har inga som helst skyldigheter gentemot mig . 

 

Växjö 2011-03-12 

 

Harald Stenberg 
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Intervjufrågor till skolpersonal/lärare  

1. Hur upplever du en Adhd-elev? 

 

2. Vad är det som utmärker sig mest hos denne? 

 

3. Vilken information får du om eleverna vid övergången mellan 

grundskola och gymnasium? 

 

4. Om det förekommer inlärningssvårigheter hos eleven, får du hjälp med 

detta i ditt karaktärsämne? 

 

5. Om det förekommer inlärningssvårigheter hos eleven, får du hjälp med 

detta i ditt kärnämne? 

 

6. Hur klarar sig Adhd-eleven sig betygsmässigt? 

 

7. Vissa Adhd-elever kan ibland ha häftiga humörsvängningar. Hur 

hanterar du detta? 

 

8. Hur påverkar den sociala situationen eleven? 

 

 

9. Hur påverkar elevantalet i klassen Adhd-eleven? 

 

10. Den så kallade ”stökige” eleven som inte har någon diagnos passar 

samma pedagogik in på denne som på Adhd-eleven? 
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11. Är det lämpligt att en Adhd-elev använder sig av vassa verktyg, 

exempelvis knivar, mejslar och dylikt på lektionerna? 

 

12. Om Adhd-eleven hamnar i en ”stressituation” t.ex. vid svarvnings-

arbete. Hur hanterar du det? 

 

13. För att hjälpa Adhd-eleven i dennes praktiska undervisning som att 

förevisa hur en maskin fungerar. Vilket förfaringssätt är lämpligast? 

 

14. I din praktiska undervisning, använder du dig av några speciella 

hjälpmedel? 

 

15. I din teoretiska undervisning, placerar du Adhd-eleven på någon 

speciell plats? 

 

16. I din teoretiska undervisning, använder du dig av några speciella 

hjälpmedel?  

 

17. Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 

Harald Stenberg 

Intervjufrågor till skolpersonal/lärare ej Adhd 

1. Hur skulle du uppleva en Adhd-elev? 

 

2. Vad tror du utmärker sig mest hos denne? 

 

3. Vilken information får du om eleverna vid övergången mellan 

grundskola och gymnasium? 

 

4. Om det förekommer inlärningssvårigheter hos någon elev, får du hjälp 

i karaktärsämnet? 

 

5. Hur tror du att Adhd-eleven klarar sig sig betygsmässigt? 

 

6. Vissa Adhd-elever kan ibland ha häftiga humörsvängningar. Hur skulle 

du hantera detta i så fall? 

 

7. Hur påverkar den sociala situationen eleverna? 

 

8. Hur tror du elevantalet i klassen påverkar en Adhd-elev? 

 

9. Den så kallade ”stökige” eleven som inte har någon diagnos skulle 

samma pedagogik passa in på denne som på Adhd-eleven? 

 

10. Är det lämpligt att en Adhd-elev använder sig av vassa verktyg, 

exempelvis knivar, mejslar och dylikt på lektionerna? 
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11. Om Adhd-eleven hamnar i en ”stressituation” t.ex. vid svarvnings-

arbete. Hur skulle du hantera det? 

 

12. För att hjälpa Adhd-eleven i dennes vardag på skolan, vilka tips har 

du för detta? 

 

13. Övrigt 
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Intervjufrågor till skolpersonal/elevvård 

1. Hur upplever du en Adhd-elev? 

 

2. Vad är det som utmärker sig mest hos denne? 

 

3. Vilken information får du om eleverna vid övergången mellan 

grundskola och gymnasium? 

 

 

4. Om det förekommer inlärningssvårigheter hos eleven, kan du bistå 

med hjälp i karaktärsämnet? 

 

5. Om det förekommer inlärningssvårigheter hos eleven, kan du bistå 

med hjälp i karaktärsämnet? 

 

6. Hur klarar sig Adhd-eleven sig betygsmässigt? 

 

7. Vissa Adhd-elever kan ibland ha häftiga humörsvängningar. Hur 

hanterar jag detta? 

 

8. Hur påverkar den sociala situationen eleven? 

 

9. Hur påverkar elevantalet i klassen Adhd-eleven? 

 

10. Den så kallade ”stökige” eleven som inte har någon diagnos passar 

samma pedagogik in på denne som på Adhd-eleven? 
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11. Är det lämpligt att en Adhd-elev använder sig av vassa verktyg, 

exempelvis knivar, mejslar och dylikt på lektionerna? 

 

12. Om Adhd-eleven hamnar i en ”stressituation” t.ex. vid svarvnings-

arbete. Hur hanterar jag det? 

 

13. För att hjälpa Adhd-eleven i dennes vardag på skolan, vilka tips har 

du för detta? 

 

14.Vilken hjälp kan du bistå med? 

 

15. Finns det mediciner för Adhd och vad kan du erbjuda för hjälp i så 

fall? 

 

17. Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
44 

Harald Stenberg 

Intervjufrågor till innevarande Adhd-elev 

1. Hur upplever du din Adhd? 

 

2. Vad är det som utmärker sig mest hos dig? 

 

3. Vilken information hade du med dig vid övergången mellan grundskola 

och gymnasium? 

 

 

4. Om du har inlärningssvårigheter, får du hjälp med detta i ditt 

karaktärsämne? 

 

5. Om du har inlärningssvårigheter, får du hjälp med detta i ditt 

kärnämne? 

 

6. Hur har det gått med dina betyg? 

 

7. Hur är din sociala situation i skolan? 

 

8. Hur påverkar elevantalet i klassen dig? 

 

9. Vissa Adhd-elever kan ibland ha häftiga humörsvängningar. Hur 

hanterar du detta ifall det är så för dig? 

 

10. Om du hamnar i ett läge som i fråga 9, får du hjälp av din lärare då? 

Och på vilket sätt? 
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11. I den praktiska undervisningen, får du göra samma uppgifter som alla 

de andra eleverna? 

 

12. Övrigt 
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Intervjufrågor till Oskar (Ej diagnos.) 

1. Hur upplever du din situation i skolan? 

 

2. Vad är det som utmärker sig mest hos dig? 

 

3. Hur upplevde du din grundskoletid? Bra eller mindre bra? Exempelvis 

 

4. Fick du hjälp?  

 

5. Hur gick det med dina betyg? 

 

6. Hur var din sociala situation i skolan? 

 

7. Hur påverkade elevantalet i klassen dig? 

 

8. Vissa elever kan ibland ha häftiga humörsvängningar. Bli arga.  Hur 

hanterade du detta i så fall? 

 

9. Om du hamnade i ett läge som i fråga 8, fick du hjälp av din lärare då? 

Och på vilket sätt? 

 

10. Övrigt 
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Intervjufrågor till avgången elev 

1. Hur upplever du din Adhd? 

 

2. Vad är det som utmärker sig mest hos dig? 

 

3. Hur upplevde du din skoltid? Bra eller mindre bra? Exempelvis 

 

4. Fick du hjälp med ditt karaktärsämne? 

 

5. Fick du hjälp med ditt kärnämne? 

 

6. Hur gick det med dina betyg? 

 

7. Hur var din sociala situation i skolan? 

 

8. Hur påverkade elevantalet i klassen dig? 

 

9. Vissa Adhd-elever kan ibland ha häftiga humörsvängningar. Hur 

hanterade du detta i så fall? 

 

10. Om du hamnade i ett läge som i fråga 9, fick du hjälp av din lärare 

då? Och på vilket sätt? 

 

11. I den praktiska undervisningen, fick du göra samma uppgifter som 

alla de andra eleverna? 
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