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Abstrakt 

Titel: 

 Elever med diagnosen ADHD och deras upplevelser av skolan. 

 Students diagnosed with ADHD and their experiences of school. 
Syftet med denna undersökning är att belysa hur elever med diagnosen ADHD beskriver 

lärmiljön, bemötande och åtgärder under sin skoltid. Avsikten är att få en ökad förståelse för 

dessa elevers skolerfarenheter. Denna studie bygger på öppna intervjuer med tre elever med 

diagnosen ADHD, som har genomgått grundskolan.  

Resultatet visar att respondenterna har en god kunskap om hur de vill ha sin undervisning. De 

har mött lärare som inte förstått dem och inte heller haft någon kunskap om innebörden av att 

ha diagnosen ADHD. Respondenterna beskriver även lärare som med sitt bemötande och sina 

kunskaper underlättat för dem under deras skoltid. Utifrån mitt resultat visar det sig att 

lämpliga anpassningar är en bra placering i klassrummet och tydliga instruktioner. 

Respondenterna beskriver även att de ibland behöver lämna klassrummet för att kunna 

fokusera och få arbetsro. De önskar förståelse och flexibilitet från lärarna och åtgärder som är 

anpassade efter deras individuella svårigheter och behov. Mina slutsatser är att det är viktigt 

att se eleverna som individer, att ge dem tydlighet och struktur och anpassa lagom för att öka 

deras möjligheter till KASAM 

Nyckelord 

ADHD, KASAM, skolerfarenheter, specialpedagogik 
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1. Inledning  
Skolan är en organisation som de flesta har erfarenhet av och tycks ha en åsikt om. Åsikterna 

kan komma av att man som förälder har barn som går i skolan, att man har egna erfarenheter 

från sin skolgång eller för att man har skolan som arbetsplats. Jag som lärare får ofta höra 

både positiv och negativ kritik från både de som befinner sig i skolan och de som lämnat den.  

Samtidigt speglar skolan samhället och då samhället förändras, förändras även skolan. Intryck 

från omgivningen blir allt fler och byts snabbare. När intrycken från omgivningen blir fler och 

växlar snabbare sker även detta i skolan och därmed förändras kraven. Arbetet med elever är 

en av samhällets viktigaste uppgifter och då är det viktigt att det som görs bygger på 

välgrundade intentioner och god pedagogisk kunskap. I Gy11 (läroplan för gymnasiet) står 

att: ”… undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skolverket, 

2011b, sid 5). Enligt Lgr11 (Läroplan för grundskolan) ska alla som arbetar inom skolan: ”… 

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan 

till en god miljö för utveckling och lärande” (Skolverket, 2011a, sid 14).  

I både läroplanen för grundskolan och gymnasiet står att skolans mål är att eleverna ska ta ett 

personligt ansvar för sina studier (Skolverket, 2011a & b). Vad innebär detta för de elever 

som har en funktionsnedsättning som gör detta nästan till en omöjlighet? Alla som jobbar i 

skolan träffar på elever som inte passar in i skolans organisationsstruktur. Min erfarenhet är 

att många lärare beskriver att de har svårigheter med elever som har ett problemskapande 

beteende. Dessa elever har inte sällan någon form av koncentrationssvårigheter eller annan 

ADHD-liknande problematik. För de elever som har ADHD, annat neuropsykiatriskt 

funktionshinder eller för den delen odiagnostiserat, problemskapande beteende, finns det stor 

risk att skoltiden blir ett problem. 

Min upplevelse är att samtidigt som kraven förändras ökar många skolor sina klass- och 

gruppstorlekar vilket ger fler intryck och fler störningsmoment för elever med 

koncentrationssvårigheter. Placering i liten undervisningsgrupp används som en vanlig 

lösning på skolsituationen för barn som har svåra ADHD problem. Enligt Humphrey (2009) 

är det endast ca 80 % av eleverna med ADHD som undervisas i ”mainstream schools”, d.v.s. 

vanliga grundskolor. Vidare menar Humphrey att det är allmänt accepterat att elever med just 

ADHD är de elever som är svårast att inkludera och därför placeras i olika typer av 

specialgrupperingar. Mossler och Kadesjö belyser i sin tur att det visat sig att elever med 

samma typ av problem har en tendens att påverka varandra negativt och det kan finnas en stor 

risk att sociala mål som trivsel och kamratrelationer blir centralt och att ambitionsnivån för 

inlärning blir för låg (Mossler & Kadesjö, 2004).  För skolans personal kan det vara en 

snårskog mellan ”att hjälpa och att stjälpa”.  Kan det vara så att de som sitter på svaren är 

eleverna själva vilket leder fram till syftet med min undersökning. 
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2. Syfte  

Syftet med denna undersökning är att belysa hur elever med diagnosen ADHD beskriver 

lärmiljön, bemötande och åtgärder under sin skoltid. Avsikten är att få en ökad förståelse för 

dessa elevers skolerfarenheter.  

3. Frågeställning 

 Hur beskriver elever med diagnosen ADHD sin skoltid avseende undervisnings-

situationer, personalens kunskap om diagnosen ADHD och personalens bemötande? 

 Hur beskriver elever med diagnosen ADHD de åtgärder som skolan vidtagit för att 

möta deras behov? 

 

 

  



  

 

3 
 

4. Litteraturgenomgång 

Under denna rubrik kommer jag att belysa några av de delar som rör skolan och dess 

betydelse för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Attention-

Deficit/ Hyperactivity Disorder. Avsnittet inleds med en text om skolan som demokratisk 

rättighet vilket grundar sig mycket på John Deweys tankar. Vidare beskrivs 

funktionsnedsättningen ADHD, hur den diagnostiseras och medicineras. Lärmiljö, 

anpassningar och åtgärder kommer även att belysas och avsnittet avslutas med ett 

elevperspektiv. Då det mer eller mindre saknas tidigare forskning om ADHD ur elevens 

perspektiv har jag valt att även hänvisa till författare med självupplevda erfarenheter. 

4.1 Skolan som demokratisk rättighet 

I Sverige är rätten att gå i skola reglerad i grundlagen: 

”2 kap 18 § Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri 

grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna ska svara också för att högre 

utbildning finns” (SFS 2011:109) 

Även skollagen är tydlig gällande rätt till undervisning: 

”1 kap 8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda 

bestämmelser i denna lag.” (SFS 2011:800) 

Utbildning är även ett viktigt mål i internationellt perspektiv. Hela 28:e artikeln i FN´s 

barnkonvention handlar om barns rätt till obligatorisk och kostnadsfri skola.  En allmän 

kostnadsfri skola ska alltså finnas för alla, men är skolan för alla? Dewey (1999) är en av de 

första och främsta som försökte förklara hur stor roll demokratin har för skolan. 

Utgångspunkten var att skolan skulle aktivt delta i att forma samhället genom att utbilda 

elever till demokratiska medborgare som kunde delta i samhällsbygget. Redan 1916 

publicerades Deweys ”Demokrati och utbildning” där han bl.a. tar upp skolan som en 

demokratisk rättighet. Han menade att utbildning inom skolan sker i sociala grupper och 

därför kunde ses inte bara som en pedagogisk process utan även en social process (Dewey, 

1999). Grupperna är olika och har därför olika förutsättningar precis som samhället. Man 

måste därför ta hänsyn till samhällsgruppen och dess speciella karaktärsdrag. Utbildningen 

skall även leda till samspel mellan olika befintliga sociala grupper för att skapa förutsättningar 

för förändring, fortlöpande anpassning och skapandet av nya sociala grupperingar.  Detta 

menar Dewey (1999) är vad som karaktäriserar det demokratiska idealsamhället, som skolan 

bör vara en del av.  

Dewey (1999) påtalade även vikten av att lärandet måste vara meningsfullt för eleven. Ett 

meningsfullt lärande ökar elevens självdisciplin eftersom eleven känner större delaktighet i 

sitt skolarbete. Om eleven dessutom är delaktig i att sätta egna mål menar Dewey (1999) att 

det medverkar till ökad reflektion över hur och varför målen ska uppnås. Han menar även att 
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undervisningen måste anpassas efter den enskilda elevens förutsättningar (Dewey, 2004). 

Detta uppnås bäst genom en dialog mellan lärare och elev.  

Skolan har även som uppgift att motverka dåliga faktorer som kan uppstå i en problemfylld 

grupp. Enligt Dewey (1999) har skolmiljön framförallt tre funktioner. Den ska tillhandahålla 

en förenklad miljö där man ska kunna tillgodose de egenskaper som behövs för att kunna gå 

vidare med hjälp av de redskap man erhållit genom utbildningen. Skolan ska även eliminera 

de negativa faktorer som kan påverka en människa. Till sist ska även skolan ge varje elev de 

förutsättningar som behövs för att ”höja sig över sina egna begränsningar” (ibid). 

Avslutningsvis har Dewey även en kommentar gällande begåvning då han menar att: ”Ingen 

borde använda dessa ord förrän han ställt sig själv frågan och är redo att besvara den: 

begåvad eller obegåvad i vad?” (Dewey, 2004, sid 128) 

4.2 ADHD 

Under följande avsnitt kommer jag att beskriva diagnosen ADHD och dess symptom. 

4.2.1 Diagnos och förekomst 

Ordet diagnos kommer av grekiskans diagnosis som betyder särskiljande kunskap, 

bedömning. 

”Den ideala diagnosen rymmer symptom som alla med just den diagnosen men 

inga andra uppvisar, till exempel då man har mässlingen eller brutit benet. Det 

finns en gemensam orsak, diagnosens utvecklingsförlopp är känt och man vet 

vilken behandling som fungerar. På detta ideala sätt är det sällan, varken vid 

somatiska eller psykiatriska sjukdomar” (Iglum Rönhovde, 2006, sid 42) 

Enligt Kadesjö (2010) har motsvarande 3-6 % av eleverna i svensk grundskola en ADHD 

diagnos och antalet verkar ständigt öka. Klingberg (2007) menar att den alltmer stressiga 

miljön gör att allt fler får problem och därför söker hjälp. Brante (2006) och Larsson (2004) 

däremot uttrycker en oro för att de stora läkemedelsindustrierna ofta står som beställare av 

diagnoserna. Vidare menar Larsson (2004) att ADHD som diagnos är påhittad av de företag 

som utvecklat ADHD-medicin och hänvisar till att inga bevis finns för att detta 

neuropsykiatriska funktionshinder faktiskt är en neurologisk skada, dvs. en skada i hjärnan. 

Detta till skillnad från Gillberg (2004) som menar att i två av tre fall visar EEG på avvikelser 

men att även barn utan ADHD kan visa på dessa avvikelser. Även Humphrey (2009) hänvisar 

till att det skulle kunna vara ”a medical condition caused by dysfunction in the developing 

frontal lobes” (Humphrey, 2009, sid 19) men menar även att det kan vara ett socialt och 

kulturellt konstruerat fenomen. Kärfve (2000), i sin tur, ifrågasätter om ADHD är en 

tillförlitlig diagnos, då nästan alla barn genomgår stadier med de kriterier man använder för 

att ställa diagnosen. Ekström (2012) anser att man diagnostiserar en ”medicinsk” diagnos 

utifrån ett beteende vilket lätt kan ge upphov till en diskussion om diagnosens vara eller inte 

vara. Vidare påpekar Ekström (ibid) att det uppstår en kontrovers kring diagnosen då den 

berör två ganska skilda kunskapsområden som medicin och pedagogik och innehåller 

medicinska beskrivningar av inlärningssvårigheter och beteendeproblematik. Han ser en så 
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stor schism och oenighet kring diagnosen ADHD att han t.o.m. kallar sin studie av ADHD för 

kontroversstudie. 

Barn och unga möter ofta okunskap om deras funktionshinder. Många vuxna, även lärare, 

anser att de bara är ouppfostrade och/eller att problemen med ADHD ”växer bort”. De 

grundläggande svårigheterna, dvs. de som hänger samman med bristerna i de s.k. exekutiva 

funktionerna, kvarstår hos de flesta men överaktiviteten och impulsiviteten avtar oftast med 

ökande ålder (Mossler & Kadesjö, 2004). Att få en diagnos kan upplevas som en vändpunkt 

för eleven eftersom det då finns något som förklarar varför de är olika sina klasskamrater. 

Detta kan i förlängningen även leda till att man identifierar sig med sin diagnos (Hallerstedt, 

2006). Kärfve (2000) menar att: ”själva diagnosens styrka är den skuldfrihet den ger” 

(Kärfve, 2000, sid 79). Hon fortsätter sen med att ifrågasätta huruvida de fördelar som kan ses 

med diagnosen verkligen är fördelar. Ökad förståelse tar ifrån barnet sin normalitet och det 

kan även leda till lägre krav, den hjälp som erbjuds leder ofta till segregation och ännu mer 

utanförskap.  

Att få en ADHD-diagnos kan upplevas som en lättnad för man får en förklaring till att man 

upplever sig annorlunda och funktionshindret kan beskrivas som det bästa som hänt dem, 

menar Ikonen-Nilsson (2011). Hennes erfarenhet är att hon, tack vare sin ADHD, alltid kan 

hitta alternativa lösningar på alla problem och få saker att bli gjorda.  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet innebär att man betonar sambandet mellan individ-

omgivning, individuella brister problematiseras och kontextualiseras genom att de tolkas som 

sociala konstruktioner (Lindqvist, 2008). Diagnoser kan även ses som en social konstruktion. 

Har något ett namn finns det på riktigt (Johannisen, 2006).  En social konstruktion skapas 

genom social interaktion. Johannisen (2006) menar att diagnoser föds, gör karriär och dör. 

Synen på vad som ses som normalt förändras över tid. Gränserna för vad som betraktas som 

sjukt, friskt, normalt och avvikande ändras hela tiden. Egenskaper som tidigare inte betraktats 

som en sjukdom kan nu vara det. Även diagnoser som tidigare varit accepterade försvinner då 

det inte längre anses vara en sjukdom exempelvis hysteri och nostalgi. Barn och unga med de 

symptom som nu diagnostiseras med ADHD räknades tidigare som stökiga och ouppfostrade. 

Diagnoser fungerar på så vis som en avgränsning för vad som i samhället är normalt, 

avvikande, acceptabelt och oacceptabelt. Det som tidigare ansågs vara ett oacceptabelt 

beteende kan idag vara ett accepterat uppförande då det förklaras med att individen har en 

diagnos vilket innebär att individen uppför sig på ett visst sätt. (ibid.) Johannisen menar även 

att: ”Diagnoser är alltså i första hand ett sätt att förstå och förhålla sig till sjukdom eller 

avvikelse vid en given tidpunkt, i ett givet kunskapsläge och ett bestämt meningsbärande 

sammanhang” (Johannisen, 2006, sid 31). 

Trots att det är osannolikt att familjeförhållande och andra sociala faktorer påverkar risken för 

ADHD, påpekar Mossler och Kadesjö (2004)  att det ändå finns studier som visar att barn 

med ADHD har (med större sannolikhet än andra) familjer som har svårt att organisera sina 

liv, som lever under socialt ogynnsamma förhållanden eller där någon av 

familjemedlemmarna har egna psykiska problem, t.ex. en egen ADHD-problematik. Gillberg 

(2004) menar å andra sidan att det finns ärftliga faktorer som spelar in och att det ofta finns 
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fler inom samma släkt som uppvisar ADHD-symptom. Detta menar Kärfve (2000) är ett 

tecken på att det snarare är sociala faktorer som leder till barnets beteende än en otydligt 

definierad, ärftlig hjärnskada. Familjeförhållanden och andra sociala problem kan vi inte göra 

så mycket åt i skolan men detta innebär även att skolan måste fungera som en motkraft, en 

skyddsfaktor, och inte ytterligare en negativ kraft.  

4.2.2 Symptom 

Symptomen man använder för att ställa diagnosen ADHD är uppmärksamhetsstörning, 

impulsivitet och hyperaktivitet/överaktivitet och då används diagnosmaterialet DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, fjärde utgåvan, se bilaga A). För att 

få diagnosen måste minst 6 symptom som tyder på uppmärksamhetsstörning eller 

hyperaktivitet/överaktivitet ha funnits i minst sex månader. Dessutom måste vissa av 

symptomen ha funnits före skolstarten och funktionsnedsättningen, orsakad av symtomen, ska 

finnas i minst två olika miljöer, t ex både i skolan och i hemmet. För övrigt måste det även 

finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, eller i arbete eller 

studier och symtomen ska inte heller bero på annan psykisk störning eller psykotiskt syndrom. 

Här i Sverige användes tidigare utrycket MBD, Minimal Brain Damage/ Dysfunction, som 

sen ersattes av DAMP, Deficit in Attention, Motor control and Perception, för att beskriva 

detta neuropsykiatriska funktionshinder. MBD används inte alls längre och numera definieras 

DAMP som en undergrupp till ADHD om det är i kombination med medfödd motorisk 

klumpighet (Nyström & Wigren, 2011) 

Barnen och eleverna med ADHD har ofta problem med sina exekutiva förmågor, sin centrala 

koherens och sin mentaliseringsförmåga vilket gäller alla med neuropsykologiska 

funktionsnedsättningar (Jakobsson & Nilsson, 2011). Det är vanligt hos många barn med 

ADHD att de har ett oförutsägbart beteende både när det gäller arbetsinsats, 

inlärningsförmåga och humör. Eleverna har även stora variationer i beteende i olika miljöer. 

Eleven kan fungera väl tillsammans med en person, men inte alls i en gruppsituation (Mossler 

& Kadesjö, 2004). 

4.3 Skolans organisation 

En förutsättning för att skapa en positiv lärmiljö är bland annat nära och goda relationer med 

eleverna. Goda relationer har också visat sig ge bättre skolresultat. Det handlar om att skapa 

en miljö där lärare bryr sig om hela eleven, det vill säga även elevens sociala situation 

(Thornberg, 2006; Grosin, 2011; Aspelin & Persson, 2011). 

4.3.1 Lär- och undervisningsmiljö 

Helldin och Sahlin (2010) betonar vikten av att skapa och utveckla gynnsamma miljöer i 

skolan. Dessa miljöer ska utgå från varje individ och bygga på inkludering. De menar att det 

handlar om att skapa ett respektfullt och lyhört socialt klimat som präglas av delaktighet. 

Socialstyrelsens (2010) undersökning av barn och ungas psykiska hälsa visar hur viktigt det är 

att skolan klarar att fånga upp alla elever och skapa en fungerande lärsituation för dem. 

Skolan är en av de främsta hälsofrämjande arenorna, näst efter familjen, och detta är något 

som Liljeqvist (1999) lyfter fram då han anser att skolan har stor betydelse för elevernas 
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framtida livsvillkor. Misslyckande blir inte sällan en identitet för eleven, vilket kan bidra till 

ett sämre mående (Nordin-Hultman, 2008; Lindh, 2006; Helldin & Sahlin, 2010). Att inte 

klara skolan ökar risken för psykisk och fysisk ohälsa men också risken för missbruk och 

bidragsberoende (Socialstyrelsen, 2010) samtidigt som elever med neuropsykiatriska 

funktionshinder löper större risk för depressioner och andra psykiska problem (Gillberg, 

2004). Svensson (2012) menar att många kriminellt belastade unga har skolmisslyckande 

bakom sig. Dessa unga har ofta haft en problematisk social situation på många plan och 

problem med anknytning. Bristen av kontinuitet i skolan, för att de har flyttat ofta, bor hos 

olika föräldrar eller blir placerad i fosterhem, skapar svårigheter för dessa unga att knyta an 

till vuxna och vara delaktiga i sin egen inlärning. Många av dessa faktorer är ingenting som 

skolan kan påverka, men faktorerna påverkar skolmiljön och om vi kan skapa förutsättningar 

för att lärmiljön präglas av trygghet och acceptans är det en stor vinst för dessa elever (ibid).  

”Jag anser inte att ADHD/ADD är ett handikapp. Det är en gåva, för vi ser det 

ingen annan ser och märker det ingen annan märker. Vi är inte dumma eller 

jobbiga, vi ger bara uppmärksamhet till sånt som är speciellt för oss. Det klassas 

bara som ett handikapp eftersom samhället ännu inte anpassat sig. Är vi med en 

grupp människor som är anpassade efter oss så finns det längre inget 

handikapp!” (citat från gruppen underbara ADHD på Facebook) 

Detta citat beskriver hur man kan uppleva att miljö och omgivning spelar in på hur man 

upplever en situation. ADHD är ett miljörelaterat handikappbegrepp vilket innebär att man 

måste ta hänsyn till de individuella förutsättningarna och omgivningens krav för att förstå ett 

funktionshinder (Molin, Gustavsson & Hermansson, 2010). Även Ekström (2012) påtalar i 

vilken roll skolan spelar och menar att elevers varierande kognitiva och sociala förmåga att 

möta skolans krav, blir tydliga i en dålig skolmiljö.  

Även i Skolverkets allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram skrivs om elevens lärmiljö 

att: ”De arbetssätt och arbetsformer som en skola väljer och skolans sätt att organisera 

undervisningen påverkar elevers behov av särskilt stöd.” (Skolverket 2008, sid 8). Nilholm 

(2007) menar att orsaken till en elevs skolmisslyckanden bör sökas utanför eleven, eftersom 

det är skolans uppgift att vara en god miljö för den mångfald av olikhet som barn 

representerar.  

4.3.2 Personal/lärare 

Bemötandet är viktigt och man bör se varje individ som en person, som en vem istället för ett 

vad för att nå fram till alla. Von Wright (2009) beskriver hur människors individualitet skapas 

i samspel med andra. Detta är vad hon kallar ett relationellt perspektiv. Varje elev är en 

individ och bör då ses som en sådan. De miljöerna och sociala situationerna man befinner sig i 

skapar individen och om man då ska utgå från ”den enskilda eleven” måste hela elevens 

undervisningssituation undersökas och inte bara elevens personlighet och kunskaper (von 

Wright, 2009). För att skapa ett gruppklimat som möjliggör positiva relationer mellan 

eleverna, och som då motiverar dem att lära sig, krävs professionella lärare som har förmågan 

att skapa varma och genuina relationer till sina elever (Helldin & Sahlin, 2010). Kveli (1994) 

skriver att det är viktigt för eleverna att möta bra lärare och menar att lärarens viktigaste 
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bidrag till en bra klassrumsmiljö är bra undervisning. Enligt Aspelin och Perssons (2011) 

introduktion till den relationella pedagogiken, är läraren som den viktigaste enskilda faktorn 

för elevers resultat i skolan och utgör motkraften till de yttre förutsättningar som påverkar 

eleven negativt.  

”Specialpedagogisk kompetens skulle kunna beskrivas som den kompetens som 

behövs i skolan för att se till att varje elev utifrån sina förutsättningar får det 

utbyte av skolan som han eller hon har rätt till. Den specialpedagogiska 

kompetensen kan då utgöra ett kvalificerat komplement när den 

allmänpedagogiska kompetensen inte räcker till” (Ds 2001:19, sid 22). 

Elever med någon typ av neuropsykologisk problematik kommer alltid att ha behov av stöd i 

skolan (Gillberg, 2004). Även de elever som är begåvade och kan klara att få betyg i alla 

ämnen eller kurser utan hjälp, behöver stöttning för att nå så långt de kan utifrån sina 

respektive förutsättningar. I skollagen 1kap 4§ står att:  

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 

vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 2010:800). 

Av de elever som gått genom hela sin skoltid med en ständig känsla av misslyckande finns det 

dock några som hittar en ljusglimt i skolan visar det sig i Brolins (2010) intervjuer. Även 

Widelöv (2000) och Ikonen-Nilsson (2011) talar om detta ur egen erfarenhet från egen och 

barnens skolgång.  Det kan även vara perioder då de haft vänner så de inte känt sig helt 

ensamma eller en flexibel lärare som haft kunskap och intresse för att förstå deras svårigheter 

(Brolin, 2010). Mossler och Kadesjö (2004) påtalar vikten av attitydförändringar i synen på 

ADHD. Alla elever med diagnosen ADHD behöver bli bemötta utifrån sina förutsättningar 

och för att ges största möjligheter att komma till sin rätt krävs en väl anpassad miljö och 

förståelse från omgivningen. Widelöv (2000) menar att: ”Du behöver inte vara 

neuropsykiatrier för att vara lärare till barn med NPF” (Widelöv, 2000, sid 15) Det hon 

menar är att det viktigaste är förståelse och kunskap.  

Hattie (2009) har i sin stora metaanalys rangordnat de faktorer som påverkar elevernas 

resultat i skolan. De olika faktorerna har grupperats efter vem eller vad det är som påverkar. 

Den främsta av alla de olika faktorgrupperna är lärarens inverkan. På tio i topplistan finns 

olika läraranknutna faktorer på sex platser. Fem av de faktorerna handlar om interaktion 

mellan elev och lärare vilket tydligt visar på vilken viktig roll läraren har i skolan för alla 

elever. Den överlägset främsta framgångsfaktor är ”self-report grades”. Det är en student- 

eller elevrelaterad framgångsfaktor men även den handlar till stor del om interaktion med 

läraren. Den första faktor som rör hemmets inverkan på skolframgång är hemmiljön följt av 

socioekonomisk status, som hamnar på 31:a respektive 32:a plats.  

Alla eleverna behöver någon som ser dem och som känner att de kan knyta an till. Att se varje 

elev som en individ, genom att bedriva relationell pedagogik och vikten av en god pedagogisk 

grundsyn är grundtankar när det gäller bemötande av alla elever och när det gäller elever med 
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diagnosen ADHD eller andra neuropsykiatriska funktionshinder är det ännu viktigare (Ikonen 

Nilsson, 2011). Även Nordin - Hultman (2011) påtalar vikten av en god inlärningsmiljö, 

vilket ställer krav på god (special-)pedagogisk kunskap hos lärare och pedagoger för att 

anpassning ska ske för att undanröja hinder och utveckla möjligheter. Greene (1998)  menar, 

efter många års arbete med barn och unga som har ett problemskapande beteende, att dessa 

barn och elever ofta vet vad som är rätt och fel. De vill inte heller göra andra ledsna men 

klarar helt enkelt inte av att undvika detta. Det gör att de vanligaste redskapen i form av t ex 

konsekvenser inte är något redskap som fungerar på de här eleverna. För att klara av detta 

krävs en förståelse för hur andra tänker och uppfattar saker, vilket brister hos många elever 

med neuropsykiatriska funktionshinder (Dahlgren, 2007). DuPaul, Weyandt och Janusis 

(2011) menar att klassrummets regler ska vara få men tydligt beskrivna och uppsatta på en 

tydlig plats. Man bör formulera dem på positivt sätt, d.v.s. beskriva vad man ska och får göra 

istället för vad man ska undvika. De menar även att lärare ska lägga mer tid på att berömma 

de som gör rätt istället för att tillrättavisa de som gör fel (ibid). Jenner (2007) menar att 

pedagogens förväntningar är avgörande för hur möten och relationer utvecklas och blir till. 

Det handlar om att möta eleven där den är och försöka att ta dennes perspektiv. Det viktiga i 

sammanhanget är att skolan och dess personal verkligen tror på att eleven kan lyckas i 

skolarbetet. Grosin (2003) hävdar att förutsättningen för en bra skola är att man tror på alla 

elevers förmåga att lära sig och har höga förväntningar på vad de kan prestera. Detta är en 

viktigare faktor än de socioekonomiska och kulturella förutsättningar som elever har. Andra 

viktiga beståndsdelar för en framgångsrik skola är positiva relationer mellan lärare och elever 

och att det inom ramen för undervisning finns en stor flexibilitet rörande olika 

undervisningsmetoder. Grosin (2003) nämner även att ett gott samarbete mellan lärare, rektors 

tydliga ledarskap och hängivenhet hos skolpersonalen är goda framgångsfaktorer. Även 

DuPaul, Weyandt och Janusis (2011) menar att sammarbete kring insatserna för eleverna med 

diagnosen ADHD är en viktig del i för att kunna möta elevernas behov. 

4.3.3 Åtgärder  

Enligt Igdum-Rönovde (2006) innebär anpassad undervisning att eleverna får en undervisning 

som överensstämmer med den förmåga och de förutsättningar var och en av dem har. Den ska 

utgå från den enskilde elevens förmåga och förutsättningar och på så sätt utgöra ett 

pedagogiskt begrepp genom att det lyfter fram innehållet i undervisningen. DuPaul, Weyandt 

och Janusis (2011) menar att om man är flexibel och anpassar de uppgifter som eleverna får 

möta till vad de kan klara av och gärna dessutom kombinerar det med positiv förstärkning 

som beröm kan längden och svårigheten sedan succesivt höjas för att kanske till slut nå 

samma nivå som övriga elever. De menar även att tillräckligt goda insatser av skolan kan i 

vissa fall t.o.m. ersätta medicinering (DuPaul, Weyandt & Janusis, 2011). 

Anpassad undervisning behöver inte innebära några stora och omvälvande förändringar för 

eleven. Undervisningen kan i många fall anpassas i elevens klassrum, av ordinarie lärare och 

tillsammans med övriga elever. Till exempel kan eleven behöva en genomtänkt placering i 

klassrummet. Humphrey (2009) menar att en plats som är så fri från distraktioner som möjligt 

är lämpligt. En plats långt från dörrar och fönster och ” with a direct line of sight to the 

teacher” (Humphrey, 2009, sid 22) är att föredra.  För att anpassa undervisningen efter de 
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behov som finns i samhället och hos eleverna bör skolan vara flexibel. Skolan ska utifrån 

elevernas intresse ge dem de förutsättningar som efterfrågas i samhället för att skapa 

meningsfullhet (Dewey, 1999). Humphrey (2009) menar även att elever med diagnosen 

ADHD gynnas av att möta en tydlig struktur som är likartad varje dag, varje lektion och vid 

varje uppgift. En viktig strategi för att optimera skolans framgång med eleverna med 

diagnosen ADHD är enligt DuPaul, Weyandt och Janusis (2011) att de genomförs på ett 

konsevent sätt under hela skoltiden.  

När det gäller anpassningar utanför ordinarie grupp finns det många olika synsätt. Gillberg 

(2004) menar att de flesta elever med diagnosen ADHD behöver mer än hälften av sin 

skolundervisning enskilt eller i liten grupp. Han menar även att om eleven ska gå i den stora 

gruppen bör placeringen vara nära läraren i klassrummet, helst alldeles intill katedern. 

Samtidigt finns det andra som anser att integration i klassrummet är viktigt för att eleverna 

inte ska känna sig utanför. Karlsson (2007) har undersökt hur elever som undervisats i 

särskild undervisningsgrupp upplevt detta och konstaterar att alla har haft olika upplevelser av 

denna placering men många har efter att placerats där inte kommit tillbaka till sin ordinarie 

klass. Eleverna, som intervjuades i Grönkvists (2008) studie, menar att det viktigaste var att 

lärarna hade rätt kompetens samt att klassrummet, och placeringen i detta, anpassades efter 

deras enskilda behov. Exkludering ses som ett stort hinder för god utveckling (Persson, 2008) 

och beskrivs som en väldigt kränkande åtgärd för de elever som lämnat skolan: ”Till slut 

trodde jag själv att jag var ett utvecklingsstört särbarn.[…] Jag kände mig mer avvikande när 

jag var åtta år än jag hade varit när jag var sex år”(Brolin, 2010, sid 31). Samtidigt finns det 

andra som anser att en ogenomtänkt inkludering i klassrummet ger större risk för att bli 

utpekad som udda och utanför: 

”Även om inte alla elever kan bli bäst i klassen, är det väl ändå inte så att vissa 

ska få vara sämst i de flesta ämnen? Ställer inte det till större oreda för 

självförtroendet än att få gå i en mindre klass och få en värdig chans att lyckas? 

Jag hör ibland skolpersonal som inte vill låta vissa elever gå i mindre grupper för 

att de tror att eleverna skulle känna sig utpekade, en attityd som aldrig slutar 

förvåna mig. Då har man aldrig insett hur det är att inte uppfylla kriterierna för 

NTV [Normal tills vidare] men ändå ha samma krav på sig som de. Det är 

utpekande, om något!” (Widelöv, 1999, sid 97) 

Eftersom olika elever behöver olika typer av åtgärder bör allt anpassningsarbete inledas med 

en pedagogisk utredning. Den pedagogiska utredningen bör ta i beaktande alla elevens 

problem men även deras styrkor (Skolverket, 2008). Begler (2012) skriver i en debattartikel i 

Svenska Dagbladet att en vanlig åtgärd är att eleven blir placerad i en så kallad särskild 

undervisningsgrupp och blir kvar där för resten av sin skoltid. Detta är ingen bra åtgärd även 

om den är vanlig (Begler, 2012).  Kontinuerliga bedömningar i inkluderande miljöer har stora 

fördelar eftersom de bl.a. är direkt kopplade till de kurser som eleverna ska följa, är 

huvudsakligen inte jämförande och har fokus på den information som läraren behöver för att 

kunna planera hur eleverna ska gå vidare i sitt lärande (European Agency for Development in 

Special Needs Education, 2007). Alla åtgärder som sätts in måste utvärderas med 

regelbundenhet och om de inte fungerar bytas ut mot andra. Många gånger kan det vara bra 
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för en elev som behöver vara i en mindre grupp, skriver Begler (2012) vidare, men alla elever 

behöver också kamrater och sociala relationer. Det är viktigt att man hela tiden motiverar 

integrering eller exkludering utifrån elevens bästa (ibid). 

Enligt Widelöv (2000) är det många elever med diagnosen ADHD som har behov av en extra 

resurs i klassen eller en elevassistent för att stötta. Denna assistent behöver känna och förstå 

barnet men behöver även vara fantasifull och flexibel. Även Grönkvist (2008) konstaterar, i 

sin studie, att en bra elevassistent har haft en helt avgörande betydelse för elevers välmående.  

En elev beskrev att han hade önskat att han kunde sluppit vara med sin klass hela tiden medan 

en annan upplevde det som en enorm kränkning att bli placerad i en mindre 

undervisningsgrupp (Brolin, 2010). Det viktigaste är alltså inte att välja en pedagogisk metod 

som verkar passa på eleven utan att faktiskt fråga eleven själv och använda ett relationellt 

perspektiv (von Wright, 2009). En del barn har lättare att medverka vid en kollektiv 

genomgång om de får sitta på en stol som kan vippa, snurra eller gunga. Detta beror på att de 

motoriska rörelserna från stolen aktiverar deras balanssinne som är sinneskanalen som bäst 

skapar vakenhet (Freltofte, 1998). Ibland är placering i liten grupp en lösning på 

skolsituationen för barn som har svåra ADHD-problem eftersom den lilla gruppen både ger 

färre störningsmoment och hindrar barnet från att störa andra. Det gör det möjligt att anpassa 

pedagogiken, träningen och inlärningsnivån till barnets förutsättningar (Mossler & Kadesjö, 

2004). 

4.4 Elevernas upplevelse 

Grönkvist (2008) finner, efter att intervjuat tre elever med olika neuropsykiatriska 

funktionshinder, en central del i deras berättelser. Det är att lärarens kunskap, eller brist på 

kunskap, om deras funktionsnedsättning har spelat stor roll för om eleverna lyckats eller inte. 

Alla tre återkommer till att lärarna måste ha ordentlig kunskap och förståelse för att dessa 

elever kan bete sig annorlunda och ha annorlunda behov. De lärare som beskrivs som bra 

exempel förstod varför de var som de var. ”En poäng är att läraren inte sitter inne med 

lösningen. Den kan endast återfinnas i samförståndet, i relationen, och bekräftas efteråt.” 

(von Wright, 2009) 

De intervjuade eleverna ger alla tre ger exempel på hur de blivit felaktigt bemötta av lärare 

och de gör själva analysen att detta berott på okunskap, trots att eleverna och deras föräldrar 

informerat personalen om deras diagnoser och behov. Grönkvist drar slutsatsen ”att lärarna 

inte haft tillräcklig kunskap om diagnoserna, men heller ej viljan, alternativt möjligheten, att 

tillgodogöra sig nödvändig kunskap” (Grönkvist, 2008, sid 40). Han menar även att de extra 

insatser och speciallösningar som eleverna fått har upplevts positiva bara när de byggt på 

kunskap om deras individuella behov.  

Skolan och alla som arbetar i den har till uppgift att se till att skolan blir en skyddsfaktor 

snarare än en börda. Dock har flertalet elever, som varit i behov av stöd, negativa erfarenheter 

av sin skolgång. Karlsson (2007) undersökte hur elever, som placerats i särskild 

undervisningsgrupp under sin skoltid, hade upplevt denna åtgärd. Hon konstaterar att de flesta 

av de tillfrågade eleverna inte sett denna åtgärd som ett stöd för dem utan trott att det var så 
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stora fel på dem att de inte kunde gå i en ”vanlig” klass. Bland de elever som gått i särskild 

undervisningsgrupp hade många identifierat sig med sina problem eller diagnoser i större grad 

än de som gått i storklass (ibid).  Brolin (2010) har efter att ha intervjuat elever med 

neuropsykiatrisk diagnos, konstaterat att många av dessa elever minns sin skoltid som ett 

misslyckande. Deras funktionshinder har inte tagits på allvar eller har man satt in åtgärder 

som, istället för att avlägsna hinder och öppna möjligheter, skapat exkludering, känsla av 

misslyckande och t o m kränkningar. Denna typ av erfarenheter hos eleverna gör att vi som 

arbetar i skolan verkligen behöver lägga lite extra tid på att se till att de även får lite positiva 

erfarenheter med sig.   
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5 Teorianknytning 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt Antonovskys KASAM-begrepp och hela detta kapitel 

har Antonovskys (2003) hälsans mysterium som källa. Aaron Antonovsky var amerikansk 

professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev i Israel. Där kom han 

att träffa judiska kvinnor som suttit i koncentrationsläger under andra världskriget. Han 

upptäckte att trots att dessa kvinnor levt under hemska förhållanden och utsatts för en 

fruktansvärd behandling ändå behållit en god psykisk hälsa. Det ledde till Antonovskys 

intresse för vilka faktorer som gör att människor, även under hemska förhållanden, faktiskt 

förblir friska.  

5.1 Val av teori 

Då KASAM visat sig ha betydelse för hur människor hanterar svårigheter (Antonovsky, 2003) 

ansåg jag att det är en teori som lämpar sig för att öka förståelsen för elever med ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder som kan leda till svårigheter i mötet med skolmiljön.  

5.2 Salutogenes och salutogent perspektiv  

Ordet salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa, och det grekiska ordet 

genesis som betyder ursprung. Salus är även namnet på hälsans gudinna i den antika 

mytologin. Vid ett salutogent perspektiv utgår man ifrån vad det är som gör att människor 

trots svårigheter, påfrestningar och riskfaktorer ändå håller sig friska d.v.s. vid god hälsa och 

tillfreds med livet. Detta i motsats till det patogena perspektivet som beskriver varför 

människor blir sjuka. Antonovsky (2003) var mycket intresserad av det salutogenetiska 

synsättet och menade att frågan om vad som orsakar hälsa och välbefinnande är mer central 

och viktig än frågan om vad som orsakar sjukdom. Ur ett salutogent perspektiv är man aldrig 

sjuk eller frisk utan befinner sig på en skala däremellan med mer eller mindre hälsa och 

ohälsa. Man strävar efter att se bortom eventuella sjukdomar för att istället se hela människan, 

genom att studera hennes historia, upplevelser, livssituation och lidande. För att komma 

närmare ”hälso-polen” fokuserar man på friskfaktorer, framtid och möjligheter istället för att 

fundera på vad som orsakat lidandet. Detta hälsofrämjande arbete ska i sin tur leda till att 

stärka de resurser som finns. Antonovsky (2003) studerade vad det är som gör att vissa 

människor är bättre på att hantera stress och obehag än andra. Han konstaterade att det inte är 

de stressande faktorerna i sig som ger ohälsa utan sättet på vilket man hanterar den uppkomna 

situationen. Stressfaktorer, eller stressorer, kan skilja sig från individ till individ och handlar 

om allt från virus till benbrott, från gnälliga ungar till upplevelser i koncentrationsläger. 

Stressorer kan beskrivas som någonting som för in entropi, eller oreda, i systemet, som 

exempelvis en livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet eller överbelastning och 

utan möjlighet till medbestämmande. Antonovsky (2003) menade att stressorer i sig inte 

genererar dålig hälsa, utan att det som avgör stressorers effekt på hälsan är hur individen 

hanterar dem.  Ur detta perspektiv formulerade han två begrepp som spelar in. Det första 

begreppet generella motståndsresurser innebär resurser som ger kraft att bekämpa stress. Det 

andra begreppet KASAM innebär en känsla av sammanhang. De generella 
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motståndsresurserna är t.ex. pengar, kulturell stabilitet och socialt stöd. KASAM, i sin tur, 

spelar stor roll för hur man som människa möter de uppkomna stressituationer man möter. 

5.3 Känsla av sammanhang 

”Känsla av sammanhang[…]definieras som en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de 

stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna mäta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering 

och engagemang." (Antonovsky, 2003, sid 13) 

Känsla av sammanhang, KASAM, består av tre framgångsfaktorer: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. I det följande beskrivs dessa mer ingående under egna rubriker. Dessa 

faktorer finner man ofta redan i unga år men vissa kan även utvecklas. En person med höga 

nivåer av dessa tre framgångsfaktorer har stark KASAM, och den med låga värden har svag 

KASAM.  Antonovsky (2003) ansåg att denna känsla av sammanhang utvecklas under de 30 

första åren i livet och att människan efter dessa år fått en stabil placering på ”sjuk-frisk-

skalan” som sen inte förändras. Människor med höga värden blir bättre på att lösa upp 

spänningar innan de utvecklas till stress och på så vis rör man sig från ohälsa mot hälsa på 

”sjuk-frisk-skalan”. Antonovsky (2003) beskriver att den som från början har höga nivåer av 

de tre framgångsfaktorerna kommer att hitta vägar ur svårigheterna, men eftersom 

stressorerna hela tiden pressar individen kommer denne förbli stabil. Har man en måttlig nivå 

av dessa faktorer lyckas man inte alltid möta stressorerna och kommer då att röra sig långsamt 

nedåt. Personer med låga nivåer får hela tiden uppleva misslyckande efter misslyckande att 

möta livets motgångar och känslan av sammanhang kommer hela tiden att bli lägre och lägre. 

Antonovsky (2003) menar att en persons känsla av sammanhang visst kan förändras men 

denna förändring är endast tillfällig och man når snart tillbaka till utgångsläget igen. 

Antonovsky (2003) påtalar att stark KASAM inte ska förväxlas med falsk eller rättare sagt 

rigid KASAM. Skillnaden mellan stark och rigid i detta fall är att en person med stark 

KASAM utstrålar ett lugn, medan en person med rigid KASAM menar att alla problem går att 

lösa och att han eller hon alltid förstår allting. En person med rigid KASAM har därför stora 

svårigheter att anpassa sig efter nya situationer eftersom han eller hon hela tiden tror sig ha 

förstått helheten. ”När man tror att det finns lösningar på alla problem blir man skakad när 

verkligheten tränger sig på” (Antonovsky, 2003, sid 48). Med stark KASAM blir man istället 

flexibel i sitt förhållningssätt och därmed också mer anpassningsbar utan att fara illa av det 

hälsomässigt. 

5.3.1 Begriplighet 

Begriplighet innebär att man upplever världen som begriplig och strukturerad, inte som 

kaotisk och oförklarlig. Vi människor vill gärna kunna förutsäga saker och händelser omkring 

oss. Förutsägbarhet leder till begriplighet, vilken då utvecklas eftersom människan blir 

medveten om det sammanhang som finns. Skulle något ske som överraskar oss så vill vi 

kunna förklara det. För att må bra behövs struktur och regelbundenhet. Antonovsky (2003) 
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konstaterade att människor som är bra på att göra händelser i livet begripliga förblir i högre 

utsträckning friska. Hur mycket begriplighet som upplevs avgör hur tillvaron kan ses som 

förnuftsmässigt gripbar. Den går att förstå och ordna och är inte kaos. Med hög begriplighet 

förväntar man sig att det man utsätts för kommer vara förutsägbart, eller åtminstone gå att 

ordna om det dyker upp plötsligt och inte kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, 

oförklarlig. Begriplighet är den kognitiva komponenten i KASAM.  

5.3.2 Hanterbarhet 

När det ställs krav på oss eller när det händer stressande och obehagliga händelser krävs att vi 

inte ser oss själva som hjälplösa offer. Varje individ behöver uppleva att hon har resurser för 

att hantera motgångarna. En hög känsla av hanterbarhet kan innebära att man som person inte 

upplever sig som ett offer för omständigheterna. Människor som upplever att de kan hantera 

livet blir mer motståndskraftiga emot ohälsa. Hanterbarhet står för att man känner att det finns 

resurser för att klara påfrestningar som kan ge stress i livet, att kunna möta utmaningar, att ha 

kontroll och att kunna lita på såväl egna som andras resurser. Hanterbarhet är beroende av 

begriplighet eftersom man måste kunna förstå det som händer för att kunna agera på ett 

lämpligt sätt.  Hanterbarhet är den komponent i KASAM som beskriver en subjektiv 

upplevelse, den att ha tillräckliga resurser för att kunna möta olika situationer i livet. 

5.3.3 Meningsfullhet 

Meningsfullhet innebär att vara delaktig och medverkande i det som sker i både det stora och 

det lilla perspektivet. För att må bra är det också viktigt att uppleva att de utmaningar vi ställs 

inför som värda att lägga ner energi och ork på. Man får en känsla av delaktighet i världen och 

att det lönar sig att engagera sig. Människor som försöker hitta en mening med de olyckliga 

händelser hon ställs inför mår bättre än de som inte gör det. Meningsfullhet handlar om att 

uppleva att livet har en känslomässig innebörd, att det är värt att investera i engagemang och 

hängivelse och att det är värt att vara delaktig som medverkande i det som skapar såväl 

individens öde som dess dagliga erfarenheter. Antonovsky (2003) ansåg att meningsfullheten 

har störst betydelse för hälsan eftersom meningsfullhet gör att man kämpar på även i 

situationer som man inte riktigt vet hur man ska handskas med. Den kan alltså anses fungera 

som motivationsgivare till de två övriga komponenterna. Meningsfullhet är den emotionella 

och motivationsskapande komponenten i KASAM. 

De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samverkar, men är inte 

beroende av varandra. De kan vara olika hos olika individer vilket ger skillnader i hälsan. 

Antonovsky (2003) understryker dock att man ändå inte kan se dem som självständiga, utan 

de står i relation till varandra. Så länge alla tre är på hög nivå eller på låg nivå uppstår inga 

större problem men när de inte längre följs åt kan problem uppstå.  Om både begriplighet och 

hanterbarhet ligger på en låg nivå kan det ändå ge en positiv förflyttning på ”sjuk-frisk-

skalan” om meningsfullheten är hög och om begripligheten är hög och hanterbarheten är låg 

blir det meningsfullheten som får avgöra om det blir en positiv eller negativ riktning på sjuk-

frisk-skalan. Detta är det som gör att Antonovsky (2003) anser att meningsfullheten är den 

viktigaste av faktorerna. 
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6. Metod 

Olika metoder ger olika typer av data vilket gör att valet av metod är avgörande för resultatet. 

Stukat (2005) skriver att metodvalet ska styras av forskningsfrågan. Både Bryman (2011) och 

Dahmström (2011) menar att metodvalet är viktigt för att få svar som motsvarar syfte och 

frågeställningar.  Jag kommer i detta kapitel att redogöra för mitt metodval, min urvalsprocess 

och mitt tillvägagångssätt. Även de forskningsetiska principerna, tillförlitligheten och 

analysprocessen presenteras här.  

6.1 Vetenskapsteoretiska överväganden 

En kvalitativ forskningsansats som lämpar sig i mitt arbete är den hermeneutiska, då denna 

ansats kan användas då man söker efter fördjupad förståelse (Bryman, 2011; Thuren, 1991). 

Hermeneutik är den vetenskapsteoretiska utgångspunkt man använder när man söker finna en 

tolkning av forskningsområdet och en förståelse av exempelvis människors beteende. 

Tonvikten ska ligga på att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens perspektiv (Bryman, 

2011). Då den hermeneutiska forskningsmetoden används är det lämpligt att tolka och förstå 

ämnesområdet genom att använda både teori och empiri. Med början i en förförståelse som 

kommer ur den teoretiska utgångspunkten låter man sen sina resultat ge upphov till en ny 

förförståelse som i sin tur leder till nya forskningsfrågor. I denna process växer förståelsen 

fram naturligt genom nya insikter och resulterar i att processen förs framåt mot nästa nivå av 

förståelse, den s.k. hermeneutiska spiralen (Bryman, 2011) 

6.2 Kvantitativ och kvalitativ ansats 

Valet av ansats är viktigt för det fortsatta arbetet eftersom en ansats kan beskrivas av ett antal 

grundläggande vetenskapliga frågor och ställningstagande som i sin tur påverkar hur 

forskningsprocessen genomförs. Inom forskningen finns det två olika inriktningar eller 

ansatser. De kvantitativa metoderna kännetecknas av mätningar och exakta siffror. Denna 

ansats används i framförallt naturvetenskaplig forskning. Man samlar in statiska fakta och gör 

noggranna analyser av dem (Bryman, 2011). Den kvalitativa ansatsen i sin tur syftar till 

djupare kunskap och förståelse om människors tankar, ideer, föreställningar, uppfattningar, 

beteenden, mönster (Bryman, 2011; Wallen, 1996). Att använda sig av kvalitativ ansats är att 

försöka se verkligheten med respondentens ögon och förstå hur olika situationer kan tolkas 

genom respondentens erfarenheter. Bryman (2011) menar att kvalitativ metod och forskning 

är ofta inriktad på att genom intervjuer eller samtal undersöka hur individer tolkar och 

uppfattar sin verklighet för att därigenom inhämta, utveckla eller förändra kunskap i relation 

till en eller flera teorier. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är förståelse ur den 

intervjuades eget perspektiv. Samtidigt är det viktigt att inte intervjuaren värderar det som 

sägs efter egna referensramar utan förutsättningslöst försöka förstå och tolka vad deltagarna 

säger. Den kvalitativa intervjun kan beskrivas som ett vardagligt samtal men utgår från ett 

angreppssätt och en frågeteknik som förvandlar den till en professionell intervju (Kvale, 

1997). Då min studie syftar till att få ökad förståelse för elever med diagnosen ADHD är min 

ansats kvalitativ. 
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6.3 Datainsamling 

Valet av datainsamlingsmetod grundar sig, som tidigare nämnt, på vilket forskningsfråga, 

syfte och frågeställning man utgår ifrån. Mitt syfte bygger på fördjupad förståelse vilket gör 

att en kvalitativ metod är att föredra före en kvantitativ. Bryman (2011) menar att intervju, 

deltagande observation och en kombination av dessa är lämpliga metoder i kvalitativa studier. 

Fangen och Sellerberg (2011) rekommenderar att man vid kvalitativa studier använder sig av 

intervjuer och fokusgrupper. De fördelar och nackdelar som finns med dessa metoder 

diskuteras nedan. 

Fokusgrupper innebär en gruppintervju där flera deltagare får möjlighet att diskutera samma 

fråga. Det som kan tala för att använda fokusgrupper som metod är att elever med diagnosen 

ADHD kan ha en negativ bild av skolan och vid en enskild intervju kan den intervjuade 

uppleva känslan av att bli förhörd av en lärare. Detta kan göra det svårt för dem att vara helt 

öppna och ärliga i sina svar. Det verkar även vara en bra metod för att få igång diskussioner 

kring ämnet utan att respondenterna själva behöver vara aktiva hela tiden utan kan turas om. 

Det kan bli igenkännande infall och man kan göra facework, som innebär att: ”…deltagarna 

använder olika kommunikativa strategier att rädda ansiktet på de medsamtalande och bevara 

både sin egen och de andras integritet. Detta kan ske när deltagarna stöder och bekräftar 

varandras berättelser, eller när de framför kritik på ett inlindat sätt” (Fangen & Sellerberg, 

2011, sid 23). Däremot kan det finnas etiska konflikter eftersom det inte bara är intervjuaren 

som måste förhålla sig till konfidentialiteten. Andra problem som kan uppstå är t ex att få alla 

att dyka upp på avtalad tid och att ingen faller in i en roll för att imponera på andra 

gruppmedlemmar. Gruppeffekt uppstår lätt vilket kan leda till att alla inte kommer till tals. 

Det är också lämpligt att vara två, en som leder diskussionen och en som iakttar (Bryman, 

2011). Fokusgrupper hade varit ett alternativ i denna studie men de organisatoriska 

svårigheterna gjorde att denna metod valdes bort.  

Deltagande observation innebär att man deltar i respondentens sociala miljö under en tid för 

att studera och observera den kultur som framträder i en viss grupp (Bryman, 2011). Denna 

metod fick även den utgå eftersom jag efterfrågar erfarenheter från hela skoltiden och en 

deltagande studie inom ramen för den tid jag hade på mig hade inte gett det långa 

perspektivet. 

Efter att ha noga ha övervägt de olika metoderna som lämpar sig för kvalitativa studier valde 

jag, utifrån min undersöknings syfte och mina frågeställningar, intervju som 

datainsamlingsmetod. I nästa kapitel kommer intervju som metod att avhandlas. 

6.4 Intervjuer  

Att använda intervju har fördelen att man har möjlighet att få fram deltagarens egna 

uppfattningar och erfarenheter. Intervjuer ger möjlighet att ställa följdfrågor vilket kan leda 

till mer utvecklande svar. Lämpligt hade varit att göra en semistrukturerad intervju, genom att 

förbereda några ramfrågor och om så önskas förslag på följdfrågor. Jag som orutinerad 

intervjuare behöver stödet av struktur men vill samtidigt vara flexibel beroende på vart 

intervjun leder (Bryman, 2011). Mitt syfte gjorde att jag behövde gå på djupet och valde 
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därför att ha väldigt öppna frågor. Detta ledde till att jag till slut valde en ostrukturerad 

intervju. I denna typ av kvalitativ intervju eftersöks fylliga och detaljerade svar vilket gör att 

intervjuprocessen blir flexibel. Bryman (2011) påtalar dock att öppna frågor ofta blir mycket 

tidsödande för intervjuaren, vilket är en viktig aspekt i valet av intervjuform. Jag valde 

däremot att istället göra färre intervjuer.  Stukat (2005) menar att vid ostrukturerade intervjuer 

bör registreringen av intervjun ske med bandspelare eller liknande. Att spela in intervjuerna 

kräver respondentens tillåtelse och det är lämpligt att redan vid förfrågan informera om detta. 

Fördelarna med inspelning är många, dels ger det möjlighet att fånga den intervjuades egna 

ord, tonfall och röstläge (Bryman, 2011) dels ger det även intervjuaren möjlighet att helt 

koncentrera sig på intervjun istället för att göra anteckningar (Kvale, 1997).   

Besöksintervjuer, dvs intervjuer där man besöker eller stämmer träff med respondenten,  tar 

lång tid och kan även vara ekonomiskt kostsamma. Telefonintervjuer visar ringa skillnader, 

gällande resultatet, från besöksintervjuer. Telefonintervjuer kan därför vara ett billigare 

alternativ och gör det även lättare att leva upp till kravet på konfidentialitet. (Bryman, 2011; 

Dahmström, 2011; Wallin, 1996). Vid mina intervjuer använde jag mig av båda 

intervjuformerna, dvs dels en telefonintervju och dels två besöksintervjuer. Besöksintervjuer 

innebär att man besöker respondenten medan telefonintervjun innebär att respondenten rings 

upp på avtalad tid (Dahmström, 2011). Vid alla intervjuer är det lämpligast att göra dem 

enskilt för att dels minska respondentens känsla av underlägsenhet i förhållande till de som 

intervjuar och dels för att lättare få ett personligt och öppet frågeklimat (Kvale, 1997). Även 

Fangen och Sellerberg (2011) poängterar vikten av att vara medveten om att varje intervju är 

unik eftersom det handlar om ett möte och interaktion mellan individer. Enligt Ahrne och 

Svensson (2001) krävs en rad mellanmänskliga kompetenser för att en intervju ska vara 

framgångsrik och det är viktigt att visa sig intresserad av den intervjuades erfarenheter och 

synpunkter. Man bör vid alla intervjuer vara medveten om så kallad intervjuareffekt. Mellan 

intervjuare och respondent uppstår alltid någon form av samspel som t.ex. att intervjuaren 

med tonfall eller kroppsspråk påverkar respondenten. Det finns även en benägenhet hos 

respondenten att, när en intervjuare finns närvarande, visa sig från sin bästa sida och detta kan 

ge utslag i resultaten på ett icke önskvärt sätt (Bryman, 2011, Damnström, 2011)   

Vid intervjutillfällena är det viktigt att avsätta tillräckligt med tid för att kunna ställa 

tillräckligt med följdfrågor. Alla eventuella möjligheter till störningar och avbrott måste 

undvikas tex genom att ett rum bokas. Miljön vid intervjutillfället spelar stor roll och för att få 

deltagaren trygg och lugn är det viktigt att intervjun sker avskilt och ostört (Bryman, 2011) 

Innan första intervjutillfället kan man genomföra en sk. pilot- eller provundersökning 

(Bryman, 2011; Dahmström, 2011). Denna undersökning innebär att man provar sina 

frågeområden och undersöker om frågorna i intervjuguiden är lämpliga, förståeliga och ger 

önskat resultat i förhållande till syfte och frågeställningar. 

6.5 Urval 

Enligt Alderson och Morrow (2011) tillhör barn en av de grupper som exkluderas mest från 

forskning. En av anledningarna kan ha att göra med att vuxna anses ha mer erfarenhet eller 

kunnande. Jag har därför valt att göra intervjuer med deltagare på gränsen mellan barn och 
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vuxen. Ett önskat urval var att hitta både elever som lyckats och elever som inte lyckats med 

sina studier eftersom det ger en spridning och förhoppningsvis både goda och dåliga exempel 

på åtgärder och hjälpinsatser. Lämpligt åldersintervall är gymnasieåldern, d v s 16-20 år. 

Eleverna har då avslutat grundskolan men har den ännu i ganska färskt minne. Dessutom har 

elever tidigast i gymnasieåldern chans att få distans till tiden i grundskolan, vilket jag tror kan 

vara en fördel. 

Ett annat önskemål var att få med både pojkar och flickor men eftersom ADHD är mycket 

vanligare (Mossler & Kadesjö, 2004) hos pojkar trodde jag att det skulle bli svårt att uppnå. 

Detta innebär ett målriktat urval, dvs. utvalda intervjupersoner som besitter en speciell 

efterfrågad egenskap, i detta fall diagnosen ADHD (Bryman, 2011). Deltagarantalet var 

svårare att avgöra. Eftersom varje individs upplevelse är unik kan det vara svårt att uppnå 

teoretisk mättnad och då måste tidsaspekten avgöra. Jag har därför valt tre respondenter för att 

få en rimlig arbetsbelastning och samtidigt tillräckligt resultatunderlag. I denna typ av studie 

kan man inte dra några generella slutsatser eftersom man studerar och eftersöker enskilda 

individers perspektiv. 

Respondenter till min empiri har jag sökt dels via Attention, som är en ideell förening för 

personer med neuropsykiatriska funktionshinder, dels via mitt kontaktnät av specialpedagoger 

i gymnasieskolan. Jag har valt att inte söka respondenter på min egen arbetsplats eftersom 

detta kan ge etiska problem. Eleverna på min arbetsplats är i beroendeställning eftersom jag är 

deras lärare. Det kan även uppstå med att leva upp till individskyddet. Ett annat problem är att 

risken för ”hemmablindhet” ökar (Wallen, 1996). Eftersom jag ställde en öppen fråga på ett 

rikstäckande forum är det svårt att ta ställning till eventuellt bortfall. 

De tre respondenterna som deltagit i min studie har alla olika yttre förutsättningar som 

kortfattat beskrivs nedan under pseudonymerna Anna, Bianca och Charlie. Anna är 20 år. Hon 

har gått i en vanlig skola under hela sin skoltid. Hon fick sin ADHD-diagnos när hon var 13 

år. Vid tiden för intervjun går hon andra året på gymnasiet efter att ha hoppat av från sitt 

första val. Bianca är också 20 år och även hon har gått i vanlig skola i helklass under hela sin 

skoltid. Hennes ADHD symptom var tydliga redan på förskolan och när hon var åtta år fick 

hon sin diagnos. Vid intervjutillfället har hon precis tagit studenten efter att ha gått ett år på 

IM-programmet efter grundskolan och därefter ett nationellt program. Charlie har gått låg och 

mellanstadiet i vanlig skola men var under högstadiet delvis placerad i en särskild 

undervisningsgrupp. Han fick sin diagnos när han var 12 år. Vid intervjun går han andra året 

på gymnasiet på en skola som är anpassad för elever med neuropsykiatriska funktionshinder. 

Alla tre av mina respondenter har gått i skolan när förra läroplanen och skollagen gällde. Jag 

har ändå valt att i referera till aktuella styrdokument. Detta dels eftersom de tidigare har 

liknande innebörd och dels eftersom jag nu och i mitt framtida yrke kommer att förhålla mig 

till de aktuella styrdokumenten.  

6.6 Forskningsetik 

Kvalitativa studier ger speciella etikproblem eftersom det är svårare att förhålla sig till 

konfidentialiteten, vilket innebär att man ska skydda respondentens identitet. Vid kvantitativa 

metoder som exempelvis enkäter kan respondenten vara helt anonym vilket är svårt vid 
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kvalitativa metoder som intervju. Man skiljer inom forskning på fyra olika begrepp som ska 

skydda respondenternas identitet: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Sekretess lyder under sekretesslagen och tystnadsplikten är nära 

knuten dit. Anonymitet innebär att källdatan inte kan knytas till en specifik respondent medan 

konfidentialitet handlar om att skydda respondentens integritet (ibid). Inom all forskning 

måste grundliga överväganden göras ur ett forskningsetiskt perspektiv, för att skydda både 

forskare och respondenter. De viktigaste kraven som ställs är individskyddskravet och 

forskningskravet. Individskyddskravet innebär att respondenten som individ ska skyddas från 

skada och kränkning, men forskningskravet innebär att en obetydlig skada inte får hindra 

forskning som skulle kunna leda till framsteg (ibid). För att leva upp till individskyddskravet 

har jag inför denna studie tagit del av Vetenskapsrådets (1990) fyra forskningsetiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Det ska alltid vara forskarens strävan att leva upp till individskyddet genom dessa krav men 

det är dock inte möjligt för forskaren att helt garantera totalt skydd.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om forskningsuppgiftens 

syfte. (Vetenskapsrådet, 1990) Deltagarna fick redan i min öppna förfrågan, information om 

mitt syfte med studien. Jag repeterade även denna information innan intervjuerna startade. Då 

berättade jag förutom mitt syfte även om hur det ska bearbetas och användas i mitt 

examensarbete. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 1990).  Deltagarna i min studie har själva kontaktat mig efter en 

öppen förfrågan. De har innan intervjun påbörjades informerats om frivilligheten att delta i 

intervjun och att de under intervjun när som helst kan avbryta utan att detta medför negativa 

påföljder. Bryman (2011) anser att ett skriftligt samtycke har en fördel genom att 

respondenterna ges möjlighet att från början och i skriftlig form få information om vad deras 

medverkan innebär, men eftersom min ena intervju skedde via telefon fick deltagaren då bara 

muntlig information genom att informationsbrevet lästes upp innan intervjun påbörjades. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. (Vetenskapsrådet, 1990). Detta är det krav som kan vara 

svårast att uppfylla. Jag har frågat deltagarna, innan intervjun startade, att jag gärna spelar in 

intervjun om det går bra och det i så fall endast är jag som kommer att lyssna och när 

transkriptionen är klar kommer inspelningen att raderas. Både de intervjuade och deras skolor 

har avidentifierats. Den ena intervjun gjordes via telefon vilket minskar möjligheten till 

identifikation eftersom inte ens jag vet var respondenten bor och har gått i skola. Den andra 

intervjun skedde på en neutral plats bakom stängda dörrar vilket minskar risken för insyn från 

andra. Den tredje intervjun hölls även den på neutral plats men eftersom respondenten valde 

ett cafe fanns större möjligheter för sammankoppling till min studie. Efter materialet samlats 

in har det förvarats så ingen utomstående har kunnat läsa transkriberingarna eller lyssna på 

inspelningarna. 
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Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). Inspelningarna kommer endast att användas i 

detta examensarbete. När studien är klar kommer allt insamlat material att förstöras, vilket jag 

informerade om innan intervjuerna startades. 

Deltagarna i studien har informerats om studiens syfte innan de tog ställning till sitt 

medverkande. När deltagarna tackat ja till att delta informerades de om hur undersökningen 

skulle gå till. Vid intervjun åskådliggjordes tydligt de etiska aspekterna; att uppgifterna enbart 

skulle användas till studien men att den färdiga studien skulle finnas tillgänglig på internet. 

De informerades även om att deltagandet var frivilligt, att de själva kunde bestämma över sin 

medverkan och att de när de önskade kunde avsluta intervjun. All empiri och resultatet från 

undersökningen har behandlats konfidentiellt. Vid telefonintervjun lästes informationen upp 

innan intervjun började och vid den personliga intervjun fick deltagaren läsa igenom 

informationsbrevet (se bilaga B) och möjlighet att ställa frågor på innehållet innan intervjun.  

6.7 Genomförande 

I de följande två avsnitten kommer intervjuprocessen att beskrivas. Jag inledde min studie 

med att göra en pilotstudie som beskrivs i första avsnittet. Andra avsnittet behandlar mina 

förberedelser och de tre intervjuerna i huvudstudien. 

6.7.1 Pilotstudie 

Bryman (2011) påtalar vikten av att en pilotundersökning genomförs. Detta för att avgöra om 

frågorna i intervjuguiden är lämpliga, förståeliga och ger önskat resultat. För att undersöka om 

mina intervjufrågor var lämpliga och för att jag skulle få övning i intervjuandets ädla konst, 

genomfördes en pilotstudie genom att intervjua en elev som gärna ville delta men inte riktigt 

uppfyllde urvalskraven. Dock hade eleven liknade problematik som de eftersökta. Vid 

pilotintervjun provade jag hur frågorna fungerade, att det blev flyt i intervjun och om jag 

kunde både lyssna aktivt och göra korta anteckningar samtidigt. Det gav mig även möjlighet 

att prova diktafonen och lära mig använda den i ”skarpt läge”. En svårighet som jag 

identifierade under min pilotintervju var att hinna anteckna i det tempo som krävdes vilket 

gjorde mig ännu säkrare på lämpligheten att använda diktafon. Frågorna var tillräckligt öppna 

för att ge svar på alla områden jag önskade i min studie och efter pilotintervjun kände jag mig 

tryggare i rollen som intervjuare.  

6.7.2 Huvudstudien 

Via telefonsamtal och mejl med de deltagare som visat intresse bestämdes tid och i 

förekommande fall, plats för intervjuerna. Jag frågade även om tillåtelse att spela in 

intervjuerna vilket jag fick från samtliga respondenter. Jag sammanställde en intervjuguide 

med olika områden som skulle ge ett tillräckligt underlag för min undersökning (se bilaga C). 

Vid förfrågan förklarade jag att intervjun rörde deltagarnas upplevelse av skolan och vid 

bokning av tid och plats för intervjun påminde jag om detta. Vid intervjutillfället inledde jag 

med att visa eller läsa upp informationen i missivbrevet där de etiska riktlinjer som finns när 

det gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

beskrivs (se bilaga B). Respondenterna som intervjuades genom besöksintervju fick dessutom 
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syftet, missionsbrevet och en förenklad intervjuguide i pappersform att ha som stöd under 

intervjun. Intervjuerna spelades in på en diktafon. Även om samtalen spelades in så fördes 

enklare anteckningar för att på ett enkelt sätt kontrollera att alla områden täckts in. Eleverna 

pratade helt fritt om sin skoltid vid intervjutillfället men ibland ställde jag stödfrågor för att 

komma vidare.  

Den första intervjun skedde via telefon. Jag och respondenten hade i förväg bestämt att jag 

skulle ringa upp vid en bestämd tid vilket jag gjorde. Jag satt på mitt arbetsrum med ”Stör 

ej!”-skylten uppe vilket innebär att jag kunde vara ostörd. Rummet är anpassat för samtal och 

därför tillräckligt ljudisolerat för att ej kunna avlyssnas.  Tyvärr placerade jag telefonen för 

nära diktafonen, för att få så bra ljud som möjligt, så det blev störningar i inspelningen. Vissa 

partier är därför något svåra att höra och då har jag litat på mina anteckningar. Respondenten 

berättade fritt om sin skoltid och gav mycket detaljerade beskrivningar om vad som hänt 

under hennes år i skolan. Under intervjun, som varade i 2 timmar och 25 minuter, ställde jag 

endast ett fåtal frågor eftersom svaren var så uttömmande. 

Min andra intervju skedde också den på min arbetsplats där jag stämt träff med respondenten. 

Detta skedde på sommarlovet då inga andra elever befann sig på skolan. Även denna intervju 

spelades in på diktafonen. Respondenten berättade gärna och mycket, men vid denna intervju 

behövdes flera följdfrågor ställas för att intervjun skulle ta fart igen. Intervjun avslutades efter 

1 timme och 10 minuter. 

Den tredje intervjun ägde rum efter sommarlovet, då eleverna på min skola börjat igen vilket 

gjorde att jag ansåg att mitt kontor inte var en lämplig plats. Respondenten gav själv förslaget 

att vi skulle träffas på ett cafe i hans hemby, vilket jag tyckte var ett bra förslag. Dels för att få 

en positiv ingång genom att tillmötesgå hans förslag, dels för att han i en hemtam miljö borde 

känna sig tryggare. Respondenten hade inte lika lätt att själv berätta om sina erfarenheter och 

därför fick denna intervju hade inte samma flyt som de två första. Vid denna intervju krävdes 

många följdfrågor för att alla områden skulle vara belysta. Kombinationen att respondenten 

inte var lika ”spontan” i sina svar och att jag redan påbörjat bearbetningen av de två första 

intervjuerna gjorde att denna intervju mer fick formen semistrukturerad än öppen. En 

semistrukturerad intervju bygger på att man i sin intervjuguide har några ramfrågor och 

förslag på följdfrågor. Eftersom respondenten inte utvecklade sina svar lika mycket och lika 

självständigt som de tidigare behövde jag fler följdfrågor. De frågorna styrde in intervjun på 

de områden jag hade med bland mina frågeområden. I de två första intervjuerna avhandlades 

även mer sekundära områden. Efter ca 1 timme avslutades intervjun. 

6.8 Bearbetning och analys 

När intervjuerna var avslutade lyssnade jag ett flertal tillfällen på hela och delar av det 

inspelade materialet. Därefter transkriberades hela intervjuerna. Att transkribera innebär att 

ändra materialet från en form till en annan. När muntligt tal transkriberas till skrift är det 

viktigt att vara uppmärksam på de språkliga komplikationer som är förbundna med 

övergången (Kvale, 1997). Det är alltså viktigt att ordagrant transkribera exakt vad som sägs. 
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Texterna har analyserats med utgångspunkt i en kvalitativ dataanalys (Bryman, 2011). 

Materialet lästes först igenom utan att anteckningar eller tolkningar skedde. Därefter lästes 

transkriberingarna igenom och färgkodades efter likheter och skillnader i deltagarnas 

erfarenheter, olika temanområden och annat intressant. De olika noteringarna sorterades sen 

till olika kategorier. De kategorier jag använt mig av är, förutom likheter och skillnader, 

klassrumsupplevelser och personlig kontakt med lärare eller annan personal. Även olika typer 

av anpassning och åtgärder från skolan sida har undersökts. Även för syftet och 

frågeställningarna relevanta och talande citat har plockats ut.  Intervjuerna bearbetas på detta 

sätt så att de blir hanterbara. Kvale (1997) beskriver kodning som en process där data bryts 

ner, jämförs och undersöks för att till slut kategoriseras i några enkla kategorier. Dessa 

kategorier identifierar återkommande teman i materialet (Fangen & Sellerberg, 2011). Då 

tanken med kvalitativa studier är att identifiera okända mönster och sätt att resonera kan det 

leda till att denna djupa granskning tar lång tid (Stukat, 2005).  

6.9 Tillförlitlighet 

Vid kvantitativa studier bör man alltid ta hänsyn till reliabilitet och validitet. Validitet kan 

kortfattat beskrivas som att man undersöker om man verkligen mäter det man vill mäta och 

reliabilitet om huruvida undersökningen genomförts så att inga felregistreringar gjorts 

(Fangen & Sellerberg, 2011).  Då man inte utför någon mätning eller gör några experiment, 

utan utgår från individuella upplevelser vid kvalitativa studier, kan det vara näst intill omöjligt 

att säkerställa reliabilitet (Bryman, 2011). Som validering kan man använda sig av 

respondentvalidering vilket innebär att man låter den intervjuade ta del av transkriptionen 

eller en redogörelse för de tolkningar man gjort av intervjun. Det bör däremot göras med 

försiktighet för att inte den intervjuade ska känna sig missförstådd eller medvetet feltolkad 

och nergjord.  För att undvika detta är det lämpligt att endast skicka slutsatserna och inte den 

ordagranna transkriberingen. Jag valde att inte göra någon respondentvalidering p.g.a. av 

svårigheterna. Även Bryman (2011) menar att även det kan ifrågasättas. Han menar att 

deltagarna ändå inte kan validera forskarens analys eftersom den skrivs för forskarkollegor 

snarare än gemene man. Vid kvalitativa studier bör man istället ta hänsyn till tillförlitlighet 

(Bryman, 2011). Tillförlitligheten tillämpas genom följande fyra kriterier: Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet är de kvalitativa studiernas motsvarighet till intern validitet. Det innebär att man 

som forskare noggrant beskriver sitt tillvägagångsätt och tydligt motiverar de val man gör.  

För att öka trovärdigheten har jag bemödat mig att noga ta med alla steg i processen och 

tydligt redovisa och motivera detta. 

Överförbarhet är de kvalitativa studiernas motsvarighet till extern validitet. Det handlar om 

att tydligt beskriva undersökningen så de som läser studien kan bedöma hur överförbara 

resultaten är i en annan miljö. Då kvalitativa studier oftast består av ett intensivt studium av 

en liten grupp individer med vissa gemensamma egenskaper, i det här fallet ADHD och 

avslutad grundskola, d.v.s. djup i stället för bredd, krävs fylliga och täta beskrivningar för att 

få större överförbarhet. Detta har jag försökt leva upp till genom att noggrant beskriva 
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förberedelserna, intervjuförloppet och analysprocessen samt beskrivit respondenterna och lyft 

fram deras citat i resultaten. 

Pålitlighet är de kvalitativa studiernas motsvarighet till reliabilitet. Här bör man anta ett 

granskande synsätt av sin egen studie. Ett sätt att kontrollera pålitligheten är att låta 

forskarkollegor granska undersökningen. Ett annat sätt är att tydligt redovisa arbetets process. 

Jag har, för att öka pålitligheten, i Genomförande noggrant beskrivit såväl mina förberedelser, 

intervjuer och min analys. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att vara medveten om att, hur gärna man än vill, 

är man som forskare aldrig helt objektiv. Genom att vara medveten om detta har jag aktivt 

arbetat med att mina egna värderingar inte ska lysa igenom. Jag har, vid intervjuerna, varit 

medveten om att intervjuareffekt ska uppstå och har därför försökt minimera min spontana 

respons på respondenternas svar.   
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7. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet från min studie. Utifrån de teman som identifierats under 

bearbetningen presenteras respondenternas erfarenheter. Temana är lär- och 

undervisningsmiljö, personal/lärare och åtgärder. Under varje huvudtema finns även två eller 

tre undergrupper. De citat som belyser resultatet är ofta typiskt talspråk vilket beror på att de 

inte har bearbetats språkligt. De tre respondenterna Anna, Bianca och Charlie har fingerade 

namn som används i den löpande texten medan endast initialerna A, B och C används vid 

citering. 

7.1 Lär- och undervisningsmiljö 

Eleverna som intervjuats beskriver, på frågan om hur en bra skolsituation ska se ut, både hur 

klassrummet ska se ut och hur själva undervisningssituationen ska se ut. Även i de mer 

allmänna erfarenheterna om skolan nämns klassrumssituationer som varit bra. De problem 

som uppstår rörande schemat finns inte lika tydligt beskrivet men lyser igenom vid 

textbearbetningen.  

7.1.1 Klassrummet 

Respondenternas svar pekar på att klassrummet gärna får vara stort och det bör finnas 

möjlighet att sitta så störningsmoment reduceras. Respondenternas placering i klassrummet 

har inte varit en självklarhet. Alla tre har suttit på olika ställen i klassrummet men de har inte 

märkt någon skillnad. Det viktiga har istället varit möjligheteten att kunna skärma av sig från 

yttre störningar. Dubbelbänkar eller ”öar” har inte fungerat bra. 

”Det ska vara ett stort klassrum och bänkarna ska inte stå för nära varandra… Lärarna ska 

veta att jag har det så om jag börjar prata för högt kan de säga till utan att bli arga, 

klasskamraterna ska veta om det och så, inte för att jag har problem med det men… Och sen 

kan de kolla med mig har du förstått och så, inte för att jag är efterbliven men ändå… Så ska 

det vara”(B) 

Störningsmoment i klassrummet kan vara klasskamrater men även fönster som kan pocka på 

uppmärksamhet. En av respondenterna beskriver hur jobbigt det var när alla satt och skrev för 

då hörde han hela tiden alla pennorna. En annan beskrev en situation när en av hennes 

klasskamrater var förkyld så det lät när han andades. ”Klart jag fatta att han måsta andas men 

jag hörde ju knappt vad fröken sa”(B) 

7.1.2 Undervisningssituationen 

Alla respondenterna önskar att läraren ska ge tydliga instruktioner och gärna på lämpligt sätt 

kolla att dessa gått fram. Tydliga förklaringar krävs och de vill gärna att läraren stämmer av 

att de förstått uppgiften. ”Inte för att jag är efterbliven men” menar båda flickorna. I 

undervisningssituationen önskar de att det är lugnt och att läraren håller ordning. ”Sen får 

läraren inte vara en sån låt gå människa och bara står där. Å inte säger till. Även om vi 

borde fatta det själv så behöver jag det. Det kommer nog aldrig att fungera tror jag”(B) Trots 

att de alla vet hur de ska bete sig på lektionerna behöver de hjälp med att påminnas om vad 
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som gäller och ska ske. Charlie säger att ”... jag kände att jag verkligen försökte göra som 

fröken sa men det gick bara inte ibland.” 

Andra situationer som beskrivs som svåra är när det är självständigt arbete och alla andra 

börjar jobba och ”man liksom inte vet vad man ska göra” (C). Bianca beskriver motsvarande 

”om du ger mig ett papper så här med alla jag ska göra då gör jag ju det men om du bara 

liksom här detta ska göras då händer inget” 

Flexibilitet behövs vid undervisning och respondenterna beskriver att de ibland behöver gå 

undan för att kunna koncentrera sig. Vid behov ska det finnas möjlighet att gå ut eller gå till 

ett grupprum för att få avskildhet. ”När jag kände att jag blev stressad eller att de här 

kommer jag aldrig att fixa så kunde vi gå ifrån till ett annat ställe där vi kunde jobba 

tillsammans”(A) 

7.1.3 Schema 

Högstadiet verkar innebära mer svårigheter än tidigare för eleverna eftersom de nu ska börja 

förflytta sig mellan olika ämnen och olika salar. ”… och sen när jag började på högstadiet 

blev det total kaos, Allting var så rörigt med olika klassrum hela tiden” (C). Anna har tidigare 

inte haft några problem att själv hantera sina problem och på så sätt klara av sin skolgång. I 

sjuan började problemen och hon beskriver hur hon tappade allting. ”Då halkade jag efter och 

fick IG i allt utom matematik då”(A) Det var också vid denna tidpunkt utredningen som ledde 

fram till ADHD-diagnosen gjordes. 

Framförallt en av respondenterna, Anna, pratar om hur svårt det är med omställningar mellan 

lektionerna. Vid Annas utredning hade tydligt framkommit att hon har sina största svårigheter 

i just detta och kände en viss lättnad i att de tagit upp att: ”Du är inte korkad utan du har 

någonting som gör att det är svårare för att ställa om eller göra vissa saker.”(A) Hon 

beskriver hur hon själv reflekterat över att det var svårt att byta exempelvis skolämne i 

tankarna: ”För mig kunde det ta allt från en kvart till tre timmar att ställa om att vi ska har 

matte istället för fysik”(A) 

Anna beskrev hur svårt det kunde vara att behöva sluta med en uppgift precis när hon kommit 

igång och därför tyckte hon att lektionspassen gärna kunde vara långa eftersom hon hade 

ganska lång startsträcka. ”Jag var ju lite här och lite där i tankarna. Jag har svårt att komma 

igång med arbetet. Men när jag började kunde jag sitta i tre timmar.”(A) Detta innebar att 

hon ofta upplevde att hon precis börjat när det var dags att sluta. 

7.2 Personal/lärare 

Samtliga respondenter pratar mycket både om lärarna och om annan skolpersonal i 

intervjuerna. Goda och mindre goda exempel tas upp och beskrivs. Att personalen spelat stor 

roll för eleverna märks tydligt. Personliga egenskaper, bemötandet och förståelse har varit 

viktiga för respondenterna. ”Hon kunde läsa av mig plus att vi hade bra kontakt och 

sådär”(B). 
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7.2.1 Bemötande 

Alla tre respondenterna har upplevt att personal som inte förstår deras problem. De lärare som 

respondenterna anser inte fungerat bra har då ofta inte visat någon förståelse för att eleverna 

har reagerat annorlunda och behövt anpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Problemen har lagts på eleven som individ och ingen förståelse har visats. ”Jag fick ingen 

hjälp. Jag blev ibland utestängd från skolan. De låste mig ute ifrån klassrummet för varför 

ska hon vara här hon klarar ju ändå ingenting”(A) 

De har även erfarenhet av personal som fungerat bra. Respondenterna menar att lärare som 

varit bra har varit tydliga och visat förståelse. En av respondenterna, Bianca, beskriver en av 

sina lärare som ”sträng men snäll” och säger att den personliga kontakten, personkemin, 

måste stämma för att det ska bli bra. ”Min första lärare han var jättesnäll, han visste om att 

jag hade det men han tyckte ändå om mig så han behandlade inte mig annorlunda”(B). 

Charlie beskriver en ”jättebra lärare” med att ”… hon var typ sådär snäll men man var ändå 

liite rädd för henne.” 

Alla tre respondenterna beskriver att förståelse för hur vad deras svårigheter innebär är 

viktigt. Även flexibilitet är egenskap som verkar vara bra om man ska undervisa elever med 

diagnosen ADHD eftersom även detta är något som önskas. Anna beskriver att 

matematikläraren på högstadiet inte visste mycket om ADHD men märkte att det gick bättre 

för Anna fick sitta själv och räkna, vilket hon då fick. Det som också verkar vara viktigt för 

båda är att de inte vill bli bedömda annorlunda p.g.a. sin diagnos men att de gärna ser att de 

får de möjligeter de behöver. 

7.2.2 Lärarnas kunskap om ADHD 

Respondenternas svar visar att det finns lärare och skolpersonal som inte vet vad det innebär 

att ha ett neuropsykiatriskt funktionshinder som ADHD. Kunskapen hos de lärare 

respondenterna träffat varierar men alla tre beskriver flera som inte haft en aning om vad de 

behöver för anpassningar. Bianca beskriver att under hennes låg och mellanstadietid fanns 

väldigt lite kunskap. ”Folk hade inte läst på och de visste inte riktigt vad det var asså inom 

skolan”(B) Hon gör jämförelser med de erfarenheter hon fått när hon under sin praktik varit 

på samma skola att kunskapen om ADHD har ökat ”Jag har varit tillbaks på min gamla skola 

och praktiserat och då har jag märkt att det är flera av lärarna som även de jag haft… De 

har mer koll liksom. Nu kan det mer hantera dom (eleverna med diagnosen ADHD, min anm) 

och så..” 

Charlie beskriver att det ibland känns lite hopplöst i skolan när han inte får förståelse för sitt 

funktionshinder. Många lärare tycks inte förstå att ADHD inte är ett begåvningshandikapp. 

”Ibland känns det som lärarna tror att man är dum i huvudet. Varför fattade de inte att jag 

inte är dum i huvudet. Jag har ADHD”. (C) Anna beskriver även hon att problemet ofta läggs 

på henne som individ och att lärarna inte inser att de faktiskt kunnat hjälpa henne. Enligt 

Anna har många av hennes lärare haft inställningen att: ”Det är ju inte vi som gör fel det är ju 

hon som inte fattar bättre.”(A) I detta sammanhang nämner Anna även att vid hennes 

utredning visade det sig att hon har ett IQ-värde som gör att hon kan få var med i Mensa 

(ideell internationell förening för intelligenta människor världen över) 
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Även Bianca har upplevt att i många situationer har all problematik lagts på henne som 

individ. Detta har fått henne att känna att det är hon som person som är ett problem: ”Jag fick 

mycket skit för jag var störig och pratade mycket och så och det var ju innan jag visste att jag 

hade någon diagnos så jag trodde det var något fel på mig, att jag var störig”(B) 

7.3 Åtgärder 

Två av respondenterna beskriver olika åtgärder som satts in för att hjälpa dem. Den tredje 

menar att hon inte behövt något extra stöd eftersom hon och hennes lärare hade bra kontakt: 

”Min lärare, jag sa typ aldrig till henne att jag behövde något. Jag behövde inte be om något 

stöd för hon visste direkt hon kunde läsa mig och gick fram och sa om jag skulle gå undan lite 

och så”(B) 

Det är ju en typ av stöd inom ramen för ordinarie undervisning som ändå kan räknas som en 

åtgärd. Bianca beskriver även andra lärare som det inte fungerat lika bra tillsammans med 

men kan inte minnas att hon fått extra stöd. Det framkommer dock under intervjun att hon 

regelbundet träffat en specialpedagog under åtminstone högstadiet samt att hon gått i en 

mindre grupp på matematiklektionerna eftersom man från skolans håll var orolig att hon inte 

skulle klara målen i just matematik. Båda dessa insatser är en typ av åtgärder men de tycks ha 

varit så självklara för Bianca att hon inte sett de som särskilt stöd. 

Anna beskriver hur svårt det är att få rätt hjälp och stöttning utan att själv vara pådrivande och 

väl medveten om sina rättigheter. ”De har ju alltid försökt att, inte hjälpa mig men i alla fall 

se till att jag klarade mig, och när det då kom fram att jag hade ADHD så sa de att då förstod 

de varför de inte kunde hjälpa mig det var ju mig det var fel på. Så då la de ner allt som hade 

med mig att göra. Så jag fick gå hela sjuan och halva åttan utan att få någon hjälp. Och 

mamma hon bråkade med socialen och skolan och för jag skulle få hjälp”(A).  

De olika typerna av stöd som respondenterna har erfarenhet av är assistent eller resursperson 

som det också kallats, särskild undervisningsgrupp och det jag kallat stöd inom ramen för 

ordinarie undervisning. 

7.3.1 Assistent 

De tre respondenterna har alla olika erfarenheter av hur det är att ha en assistent eller extra 

resurs i klassen. Anna beskrev hur viktig hennes assistent varit för hennes möjligheter att 

lyckas i skolan. ”Då fick jag hjälp med henne så gick jag ut med alla godkänt i åttan” (A) 

Eftersom resurspersonen inte bara stöttade Anna i klassrummet utan även alla andra gjorde att 

ordinarie klasslärare fick mer tid med Anna. De hade även möjlighet att gå ut och jobba i ett 

mindre klassrum om det behövdes. Tillsammans skrev de planering för dagen, veckan och 

terminen. Efter varje lektion gick de igenom vad som hunnits med och vad som behövde 

göras till nästa lektion. De fick en bra kontakt och Anna säger: ”om jag någon gång får ett 

barn med problem i skolan hade jag velat att hon fick en (assistentens namn)”  

Bianca under hela sin skoltid klarat sig utan extra resurser förutom de träffar med 

specialpedagogen som skedde regelbundet under högstadiet. Charlie i sin tur har haft 
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blandade erfarenheter av att ha en assistent. Under mellanstadiet fanns en extra personal i 

klassen som resurs till alla. Hon följde klassen även på rasterna och Charlies åsikt om henne 

var att: ”hon var ganska tjatig ibland”. Han menar även att han inte alltid förstod vad hon 

hade som uppgift men förstod att det hade med att göra att hans klass var stökig. Under tiden i 

den särskilda undervisningsgruppen fick Charlie mer positiva erfarenheter av att ha en 

assistent: ”Det kändes bra i början att inte behöva gå själv till klassen. XX (assistentens 

namn) kollade så jag hade allt med mig och inte fick skäll för det”.  Även i Charlies fall fick 

han hjälp med planering och struktur av assistenten, något som han kände var skönt eftersom 

det blev ”mindre rörigt” då.  

7.3.2 Särskild undervisningsgrupp 

Endast en av eleverna har erfarenhet av att gå i särskild undervisningsgrupp. Han har delade 

åsikter om hur det var. Å ena sidan var det skönt att få ett ställe som var helt anpassat efter 

hans behov och där han fick arbetsro. ”Det var ju skönt och lugnt och så.” Samtidigt tyckte 

han att det var lite pinsamt och kände att de andra eleverna undrade varför han gick där: 

”Ibland kändes det typ som man var ett miffo som gick där, att man var trög eller nåt” (C) 

Hans egen slutsats är ändå att han klarade sig så pass bra i högstadiet tack vare att han hade 

denna anpassning.  

7.3.3 Anpassning inom ordinarie undervisning 

De tre respondenterna beskriver alla situationer, ämnen eller lärare där det ”alltid” fungerade 

bra. Vid de tillfällena fanns olika typer av anpassningar inom ramen för ordinarie 

undervisning. Ett exempel var att få anteckningsstöd, dels för att spara energi eftersom det var 

jobbigt att skriva själv men även för att kunna fokusera på endast ett moment. ”Min 

biologifröken var bra. Hon brukade ge mig papper på det hon skrev på tavlan så jag skulle 

kunna koncentrera mig på att lyssna”(C). Ett annat var att få sitta och arbeta där det 

fungerade bäst. Anna beskriver att matematik är det bästa ämnet och det fungerade mycket 

bra så länge hon får sitta och räkna själv men gick inte alls lika bra när en ny lärare bestämde 

att hon måste sitta i klassrummet hela tiden. 

7.4 Sammanfattning av resultaten 

Resultatet från min studie visar att elever med diagnosen ADHD kan ha varierande 

erfarenheter från sin skoltid, trots att det finns många likheter i deras svar. Alla tre 

respondenterna vill ha en undervisningssituation som bygger på tydliget och ordning och reda. 

De behöver hjälp från personalen att reducera störningsmoment eftersom de oftast inte klarar 

det själva. De har alla delat med sig av både goda och mindre goda exempel på hur lärare och 

annan skolpersonal bemött dem. Personalens bemötande, deras inställning till och kunskap 

om elevernas funktionshinder har spelat stor roll. Förståelse och flexibilitet är något alla tre 

önskar. Det är viktigt att deras problematik tas på allvar och att de inte känner sig 

skuldbelagda. Två av respondenterna menar att de största svårigheterna uppkom i samband 

med omställningen från mellanstadiet till högstadiet. När de skulle förflytta sig mellan salar 

och ämnen blev deras svårigheter så stora att de inte själva kunde klara det utan hjälp. Dels 

fick de svårigheter att hitta rätt och dels fick de problem med att hinna ”ställa om sina tankar” 

från ett ämne till ett annat.   



  

 

30 
 

8. Analys 

Här har jag valt att analysera mina resultat ur Antonovskys KASAM-teori som utgår från 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Resultaten har även analyserats ur ett 

salutogent perspektiv. Att försöka se eleverna ur ett salutogent perspektiv innebär ett fokus på 

de åtgärder som gett ett positivt resultat och på de faktorer som ökat elevernas KASAM. Ett 

salutogent perspektiv kan även vara att se elevernas styrkor och de fördelar det kan ge. Då 

elever med neuropsykiatriska funktionshinder kan ha bristande kapacitet för 

konsekvenstänkande (Dahlgren, 2007; Greene, 1998) kan salutogenes även ur det perspektivet 

vara ett bra alternativ. I analysavsnittet har jag utgått från de huvudrubriker som jag använt i 

resultatdelen. 

8.1 Lär- och undervisningsmiljö 

Elever med diagnosen ADHD har oftare än andra varierande kognitiva och sociala förmågor. 

Detta är förmågor som behövs för att klara sin skoltid och eftersom svårigheterna, enligt 

Ekström (2012), blir tydligare i dålig skolmiljö behöver dessa elever en särskilt god skolmiljö. 

Mina respondenter har alla tre belyst hur skolmiljön ska vara för att fungera bra. Begriplighet 

kräver struktur och regelbundenhet. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen bör detta uppnås. Respondenterna hänvisar till att det måste vara ett stort 

klassrum och att de måste ha möjlighet att sitta så de inte blir störda. Att det inte är kaos runt 

en individ ökar även det begripligheten. Även störningsmoment bör reduceras. 

Störningsmoment kan vara pratande klasskamrater och fönster som är placerade så de drar 

uppmärksamheten från det som är viktigt. Nilholm (2007) menar att orsaken till en elevs 

skolmisslyckanden bör sökas utanför eleven, eftersom det är skolans uppgift att vara en god 

miljö för den mångfald av olikhet som barn representerar.  

För att ge eleverna bättre möjligheter att förutsäga vad som ska hända bör läraren ge tydliga 

instruktioner om vad som ska ske under lektionen eller dagen. Även detta ger möjlighet till 

ökad begriplighet. 

Hanterbarheten ökar om eleverna känner att de har de resurser och den kontroll som krävs för 

att klara skoldagen. Detta ökar elevens förståelse för vad som ska ske, något som även ökar 

hanterbarheten. I undervisningssituationen är det då lämpligt att läraren stämmer av med 

eleverna att de förstått vad som ska göras. För att öka elevernas möjlighet att möta de 

utmaningar som en skolsituation kan ge kan det redan vid schemaläggning kontrolleras att det 

finns utrymme för tillräckligt långa pauser så eleverna hinner ställa om hjärnan. Det tyder på 

att man redan vid schemaläggning bör tillse att det finns tillräckligt med ”omställningstid” 

mellan lektionerna. Det ger eleverna förutsättningar för att hinna tänka om när det gäller 

ämne, lärare och plats. Lektionspassen bör vara ganska långa eftersom en del elever kan ha 

lång startsträcka. De kan också när de väl startat sitta ganska länge med något som fångat 

deras fokus. Det gör att om lektionspassen är flexibla blir det lättare för de elever som inte 

själva är det. Även närhet till grupprum eller annan avskild plats är lämpligt att tänka på vid 

schemaläggning. Vid all undervisning behövs flexibilitet både när det gäller arbetssätt och 

tidsåtgång för att undvika att eleverna känner sig som offer för omständigheter de inte kan 



  

 

31 
 

påverka. Skolverket (2008) rekommenderar en lärmiljö där arbetssätt och arbetsformer 

anpassas efter elevernas behov vilket är precis vad respondenterna önskar. Detta ger eleverna 

bättre förutsättningar för ökad hanterbarhet.  

Meningsfullhet bygger på att genom delaktighet och medverkan kunna öka motivationen. 

Mina respondenter beskriver att när de väl hittat någon som fångat deras fokus kan de sitta 

väldigt länge innan de tröttnar eller tappar tråden. För att kunna öka meningsfullheten 

underlättar det om lektionspassen är flexibla. Det är dock viktigt att inte förväxla flexibla med 

fria ramar. Strukturen och tydligheten krävs för både begriplighet och hanterbarhet. Ett 

respektfullt och lyhört socialt klimat som präglas av delaktighet ger en gynnsam lärmiljö 

(Helldin & Sahlin, 2010). Flexibilitet i undervisningssituationen gör även att eleven kan 

hushålla med sin ork och sitt engagemang för att även på så vis öka meningsfullheten. 

8.2 Personal/lärare 

Hattie (2009) konstaterar efter sin metastudie att läraren är den enskilt största faktorn som 

ökar elevernas möjligheter att lyckas under sin skoltid. Mina respondenter har mött både goda 

och mindre goda exempel och instämmer i hur viktig läraren har varit för dem. För elever med 

diagnosen ADHD är det mycket som behöver förklaras och förtydligas för att bli både 

begripligt och hanterbart, vilket alla respondenterna instämmer i. Tydlighet i förklaringar gör 

att instruktionerna blir lättare att förstå. Om läraren alltid kontrollerar att instruktionerna gått 

fram kommer ökar känslan av begriplighet. Eleverna önskar att läraren tar ansvaret för att 

bringa ordning i det upplevda kaoset genom en tydlig struktur.  

För elever med diagnosen ADHD kan det öka begripligheten genom att eleven själv vet varför 

han eller hon agerar gör som han eller hon gör. Då respondenterna menar att de mött både 

lärare och andra elever som inte förstått dem kan deras egen insikt om sin 

funktionsnedsättning bidra till att eleven inte tar lärarnas och andra elever kommentarer 

personligt. Begriplighet hjälper med andra ord att hantera en ibland oförstående omgivning.  

Enligt Mossler och Kadesjö (2004) finns det även bland lärare en inställning att problemen 

med ADHD ”växer bort” eller beror på bristande uppfostran. Eftersom alla tre respondenterna 

mött oförstående lärare med bristande kunskap kan utbildning och insatser för skolpersonalen 

öka kunskaperna om och förståelsen för ADHD. Respondenterna har även mött lärare och 

annan personal som genom ett professionellt förhållningssätt i kombination med personliga 

egenskaper har gett dem den struktur och förutsägbarhet som önskas. Att alltid börja 

lektionerna likartat, att ha samma inramning av lektionerna och avsluta på samma sätt ger en 

regelbundenhet som hjälper till att öka begripligheten. 

Respondenterna har alla upplevt att ingen eller bara några få förstår deras problem. För att 

inte de ska känna sig som offer för omständigheter de inte kan påverka önskar de bemötas av 

personal som kan ge dem möjligheter att möta de utmaningar som finns i skolan. Denna 

känsla av att inte bli förstådd har även Grönkvist (2008) funnit hos de elever med olika 

neuropsykiatriska funktionshinder han studerat. Både mina respondenter och hans 

respondenter återkommer till att lärarna måste ha ordentlig kunskap och förståelse. 
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Anna beskriver exempelvis att hennes matematiklärare, som egentligen inte kunde så mycket 

om ADHD, märkte att om Anna fick gå ut och sitta enskilt kunde hon hushålla med sina 

energiresurser så de räckte hela lektionen. Bianca menar att hennes lärare hela tiden läste av 

henne och stämde av om Bianca behövde pausa eller vila sig. Läraren hjälpte henne därmed 

att bibehålla kontrollen och inte tappa fokus.  

Jenner (2007) menar att ett gott bemötande är viktigt och att lärarens förväntningar spelar stor 

roll. Den personliga kontakten, personkemin, måste enligt respondenterna stämma för att det 

ska bli bra. När de beskriver sina lärare som varit bra nämner de ofta personliga egenskaper 

som bidragit till detta. Lärarens engagemang i dem eller intresse för alla elever har spelat stor 

roll och engagemanget har ”smittat av sig” på eleverna. De lärare som låtit eleverna vara 

delaktiga i hur studiesituationen ska utformas, har även de framställts som goda exempel. 

Engagemang och möjlighet till delaktighet leder till ökad meningsfullhet. Biancas lärare läste 

av henne och såg på så vis till att orken räckte hela lektionen vilket även det ledde till bättre 

meningsfullhet. 

8.3 Åtgärder 

Lärande måste enligt Dewey (1999) vara meningsfullt för eleven och menar vidare att 

undervisningen måste anpassas efter den enskilda elevens förutsättningar. Mina respondenter 

har alla olika erfarenheter av åtgärder och anpassningar som gjorts. Olika elever behöver olika 

typer av åtgärder och därför måste de föregås av en pedagogisk utredning (Skolverket, 2008). 

För att kunna orka med skolan en hel dag krävs vissa åtgärder för alla respondenterna. En gick 

ut med sin assistent, en annan hade en lärare som ”läste av” henne och en tredje gick i en 

särskild undervisningsgrupp under delar av dagen för at orka engagera sig tillräckligt i skolan.  

Widelöv (2000) menar att det finns ett behov av en extra resurs i klassen, eller en 

elevassistent, för att stötta elever med diagnosen ADHD. En respondent, Anna, förklarar att 

hon inte klarat sig utan sin assistent, eller resursperson som hon kallar henne. Anna fick då 

strukturhjälp som gav henne de möjligheter hon behövde. De insatser assistenten genomförde 

ökade Annas möjligheter till begriplighet. Charlie beskriver att assistenten hjälpte honom att 

hitta mellan salarna vilket även det gav honom en trygghet i att veta var han skulle. 

Assistenten hjälpte även till att kolla så allt är med vilket minskade de utmaningar Charlie 

mötte under en skoldag. När assistenten hjälper till med förflyttningar leder det även till att 

ingen energi går till spillo och hanterbarheten ökar. Detta för att man känner att man har 

kontroll över var man ska ta vägen efter lektionen. Även de elever Grönkvist (2008) studerat 

anser att en bra elevassistent har haft en helt avgörande betydelse. 

Anpassad undervisning innebär att eleverna ska få undervisning som överensstämmer med 

deras förmåga och individuella förutsättningar (Igdum-Rönovde, 2006) Det finns enkla små 

saker som i den vanliga undervisningen underlättar för eleverna. Ett exempel var att få 

anteckningsstöd. Detta gör att man lättare kan fokusera på en sak och därför lättare klara en 

hel lektion. Bianca och hennes lärare hade bra kontakt. Detta gjorde att hon kunde 

koncentrera sig på undervisningen och känna att hon hade kontroll. Läraren hjälpte henne att 

få koll vilket var en åtgärd som ökade Biancas möjligheter till hanterbarhet. Bianca fick 
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möjlighet att gå undan när det behövdes, vilket sparar kraft så det finns resurser för hela 

dagen. 

En respondent beskriver att hon inte fick hjälp förrän de pratade med skolchefen. Det krävs 

stort eget engagemang för att få det stöd man enligt skollagen har rätt till. För att öka 

meningsfullheten krävs att det finns möjligheter för engagemang men det engagemanget bör 

inte vara att slåss för att få det stöd man har rätt till. Meningsfullhet är KASAM-begreppets 

motivationsfaktor. Det kan vara svårt att motivera sig för arbete i skolan men motivationen 

ökade då undervisningen anpassades efter elevernas behov. Arbetet i den särskilda 

undervisningsgruppen gav Charlie möjlighet att få prestera i sin egen takt och vara ifred och 

slippa höga krav från omgivningen. Denna anpassning var helt anpassat efter elevens behov 

och där han fick arbetsro för att orka hela dagen. Detta gav honom större möjligheter att 

engagera sig i sitt skolarbete. 

8.4 Sammanfattning utifrån KASAM 

Alla respondenterna har upplevt att de inte är som alla andra. Diagnosen har gett dem en viss 

förklaring vilket kan leda till ökad KASAM. ”Jag var aldrig emot att göra en utredning. Jag 

ville veta varför jag inte riktigt funkade som på samma sätt som alla andra”(A). Gillberg 

(2004) tar upp att flera studier visar att även hos föräldrar och syskon finns negativa attityder 

till barn/syskon innan de fått sin ADHD-diagnos. Attityder som kan minskas och ersättas med 

förståelse för svårigheterna efter diagnostiseringen. Ikonen-Nilsson (2011) anser att hennes 

diagnos är det bästa som hänt henne och att få den var en lättnad. Hon fick en förklaring till 

att hon upplevt sig annorlunda. Att bli mött med förståelse kan även det leda till ökad 

KASAM. Arbetsuppgifter i skolan kan vara svåra för elever att förstå varför de ska göras på 

ett visst vis eller varför de ska göras. För elever med diagnosen ADHD är det mycket som 

behöver förklaras och förtydligas för att blir både begripbart och hanterbart. Det kan då ge 

meningsfullhet, men en av respondenterna hade ju ett mål hon själv satt upp (att komma in på 

sitt första handsval på gymnasiet) och då ökade meningsfullheten ytterligare med studierna 

vilket gav bra betyg. Dewey (1999) anser att elever måste känna delaktighet när det gäller 

lärandet, eftersom det leder till ökad självdisciplin och meningsfullhet.  

Avslutningsvis finns det faktorer som tyder på att elever med diagnosen ADHD redan i 

utgångsläget har yttre förutsättningar för låg KASAM. Mossler och Kadesjö (2004) hänvisar 

till att det finns studier som visar att barn med diagnosen ADHD har familjer som har svårt att 

organisera sina liv, som lever under socialt ogynnsamma förhållanden eller där någon av 

familjemedlemmarna har egna psykiska problem, t.ex. en egen ADHD-problematik. Detta är 

även faktorer som kan ge låga värden på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och 

förtydligar hur viktigt det är att skolan och dess personal försöker öka dessa värden. 
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9. Diskussion 

Under denna rubrik kommer jag först att diskutera metoden jag valt, dess betydelse för mitt 

resultat, tillförlitlighet och förslag till förbättringar. Under resultatdiskussionen kommer jag 

att belysa mitt resultat för att identifiera vilka pedagogiska konsekvenser det kan få, göra 

jämförelser med tidigare studier och föreslå pedagogiska implikationer som skulle kunna 

bidra till respondenternas känsla av sammanhang. Avslutningsvis följer förslag till fortsatta 

studier inom detta område 

9.1 Metoddiskussion 

För att söka svar på mina frågeställningar användes öppna intervjuer (Bryman, 2011), en 

intervjuform där jag som intervjuare har möjlighet att skapa ett samtal med följdfrågor. Det 

anser jag är en intervjuform som passar min respondentgrupp och mitt syfte väl vilket kan 

höja tillförlitligheten i studien. Jag anser att denna datainsamlingsmetod gjorde att jag kunde 

komma till ett godtagbart resultat.  Hade jag haft längre tid på mig hade jag troligen fått ett 

nog så gott resultat med deltagande observationer eller fokusgrupper. Jag är nöjd med mitt val 

att göra intervjuer men rollen som intervjuare är inte lätt. För att bli en bättre forskare och på 

så vis höja tillförlitligheten skulle jag behöva utveckla den rollen ytterligare. En annan 

förändring som hade ökat tillförlitligheten hade varit att bättre förbereda telefonintervjun och 

testat tekniken mer noggrant innan första intervjun, alternativt endast gjort besöksintervjuer. 

Intervjuerna utfördes i en lugn miljö där inga andra personer eller ljud störde oss under själva 

intervjun. Ljudkvaliteten på inspelningarna var vid två av intervjuerna så god att allt som 

sades under intervjuerna kunde skrivas ut ordagrant. Den första intervjun hade inte så god 

ljudkvalité men då var jag fortfarande så osäker i min roll som intervjuare att jag förde ganska 

noggranna anteckningar. Telefonintervjuer leder även till att kroppsspråket reduceras bort 

vilket kan vara både en fördel och en nackdel. Dels lyssnar man mer noga på orden som sägs 

när kroppsspråket inte distraherar vilket gäller både den som intervjuar och den som blir 

intervjuad. Dels missar man information som inte sägs rakt ut. När det gäller intervjuareffekt 

har jag gjort mitt bästa för att förhålla mig neutral, men intervjuarens tidigare relation och 

respondentens erfarenheter är en påverkansfaktor. Jag, även i rollen som intervjuare, är 

fortfarande en lärare/specialpedagog även om jag aldrig träffat respondenten vilket kan 

påverka respondentens svar. Även min förförståelse och erfarenhet av elever med diagnosen 

ADHD kan ha gett mig andra infallsvinklar och följdfrågor än en intervjuare som helt saknar 

denna förförståelse. Denna erfarenhet kan visserligen påverka min tolkning av resultat och 

analys, men min tidigare erfarenhet har även gett mig större möjlighet att ställa relevanta 

frågor. Att respondenterna själva gjort ett aktivt val och därför hade en positiv inställning till 

att bli intervjuade kan stärka tillförlitligheten ytterligare. Det kan samtidigt ge en ganska 

ensidig bild då endast de som faktiskt vill dela med sig är de vars röst får höras. De som inte 

aktivt tagit kontakt med mig får inte möjlighet att ge uttryck för sina upplevelser. Jag önskade 

både flickor och pojkar men trodde inte jag skulle få några flickor då ADHD är vanligare hos 

pojkar, ändå var det två flickor som svarade att de ville delta och bara en pojke. Eleverna som 

intervjuats har trots både positiva och negativa erfarenheter klarat sin skolgång. Det jag kan 
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fundera på är vad som hade framkommit om jag intervjuat elever som inte klarat sig bra i 

skolan. Resultatet hade kanske varit ett annat om det var bara pojkar som hade intervjuats.  
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För en god tillförlitlighet krävs att det går att utläsa både hur undersökningen genomfördes 

och hur jag har resonerat i min analysprocess. Eftersom det under genomförande finns med en 

noggrann genomgång av mitt tillvägagångsätt anser jag att trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet är uppfyllda. 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna undersökning är att belysa hur elever med diagnosen ADHD beskriver 

lärmiljön, bemötande och åtgärder under sin skoltid. Avsikten är att få en ökad förståelse för 

dessa elevers skolerfarenheter. Resultatet av mina intervjuer visar att, även om alla tre 

eleverna har en ADHD-diagnos, har de ganska olika erfarenheter av sin skolgång. Samtidigt 

har det ganska liknande åsikter om vad som är viktigt för dem i deras skolsituation. Därför 

tycker jag att det är viktigt att eleverna alltid bör vara med i arbetet kring de åtgärder som 

skolan ska vidta, samtidigt måste man vara medveten om att elever med kognitiva svårigheter 

kan ha mycket svårt att se sig själva ur ett yttre perspektiv (Jakobsson & Nilsson, 2011; 

Dahlgren, 2007). Det är alltid viktigt att man har elevens bästa för ögonen i allt som rör deras 

skolgång. Det kräver att personalen har nödvändiga kunskaper om elevers funktionshinder 

och individuella önskemål och behov för att kunna stödja dem i deras utveckling. Som 

personal krävs att man har de kunskaper om funktionshindret som krävs för att kunna stötta 

även med detta.  

Det finns ett talesätt att man inte kan stoppa ner fyrkantiga elever i ett runt hål. Det tror jag 

visst att det går, man måste bara göra hålet tillräckligt stort. Det vill säga lärarna och 

organisationen kring eleven måste förändras efter elevens förutsättningar och inte tvärtom. 

Utifrån min undersökning menar jag att detta är vår uppgift som lärare och specialpedagoger, 

men hur ska vi kunna göra det om vi inte kan se de hinder och möjligheter som finns även ur 

elevens perspektiv. Nordin - Hultman (2011) menar att om ett barn är passivt eller har 

koncentrationssvårigheter kan barnet ses som en del av en miljö där det finns för lite att göra 

eller att koncentrera sig på för detta barn. Detta sammanfattar hur viktig miljön kan vara för 

elever med exempelvis ADHD. Mina respondenter är väl medvetna om vad som behövs och 

att miljön påverkar dem mycket. En av mina respondenter, Charlie, påpekar dessutom 

spontant under intervjun att kan aldrig haft problem när han tränar fotboll. Även Skolverket 

(2008) menar att skolans arbetssätt och arbetsformer påverkar elevernas behov av stöd vilket 

visat sig i intervjuerna. Oavsett om deras problem beror på en ”medfödd” diagnos eller 

uppstår i en mindre bra lärmiljö måste eleverna mötas deras villkor och efter deras egna 

förutsättningar. En god lärmiljö är viktig för eleverna och den börjar med goda pedagoger 

som kan undanröja hinder och utveckla möjligheter för lärande. 

Det finns diskussioner om huruvida ADHD är ärftligt eller inte, men elever med diagnosen 

ADHD kommer oftare än andra ur vad man kan kalla dysfunktionella familjer, d.v.s. 

svårigheter att organisera sina liv eller lever under socialt ogynnsamma förhållanden (Mossler 

och Kadesjö, 2004). Gillberg (2004) och Kärfve (2000) är visserligen oense om orsaken till 

ADHD men är överens om att det är vanligt att flera i samma familj har likartad problematik. 

Samtidigt menar Hattie att läraren är den största framgångsfaktorn och hemmets inverkan når 

inte upp på topp-30. Man kan konstatera följande: Trots att eleverna med diagnosen ADHD 



  

 

37 
 

har stor risk att hamna i skolsvårigheter kan lärarens bemötande och kunskaper om 

funktionshindret ändå hjälpa till att ge eleverna goda förutsättningar. Mina respondenter har 

eftersökt flexibilitet vilket DuPaul, Weyandt och Janusis (2011) tar upp som ett av de sätt som 

man kan anpassa undervisningen för elever med diagnosen ADHD. Min undersökning visar 

att en lärare som kan klara detta inom ramen för ordinarie undervisning bidrar till goda 

förutsättningar för elevernas lärande. Respondenten Bianca tyckte t.ex. inte att hon hade något 

extra stöd under sin skoltid även om hon hade haft det. Detta tycker jag är den bästa 

anpassningen man kan göra. Grönkvists (2008) drar slutsatsen att det gäller att ”stå tillbaka” 

vid rätt tillfällen vilket jag också håller med om. Undersökningen visar att mina respondenter 

har så olika erfarenheter att det gäller för personalen att ha fingertoppskänsla för hur eleverna 

ska bemötas. Grönkvist (2008) konstaterar även att det viktigaste vid bemötande och särskilda 

åtgärder är kunskap och förståelse. Hur resultaten av olika insatser upplevs av eleven tycks 

vara nära knutet till personalens kunskap och bemötande. Det verkar också vara oerhört 

viktigt att tillräckliga resurser vidtas (ibid) vilket även nu utrycks tydligare i den nu gällande 

skollagen (SFS 2010:800). Detta påminner mycket om de erfarenheter mina respondenter har 

återgivit men där förståelsen för eleven som individ var viktigare än förståelsen för 

funktionsnedsättningen ADHD. Två av respondenterna hänvisar till lärare som egentligen inte 

kunde något om ADHD men ändå upplevdes som bra. Detta eftersom de bemötte eleverna väl 

och hade förståelse för att de reagerade annorlunda än de andra.   

Anpassad undervisning är att eleverna ska få en undervisning som överensstämmer med den 

förmåga och de förutsättningar var och en av dem har (Igdum-Rönovde, 2006). Det finns 

elever som klarar de kunskapskrav som minst ska uppnås men ändå är i behov av särskilt stöd, 

för att utvecklas så långt de kan. En av mina respondenter, Anna, hade en hög begåvning som 

gjorde att hon klarade de första grundskoleåren utan särskilda åtgärder, men borde kanske 

uppmärksammats och fått stöttning tidigare. När hon sen började på högstadiet riskerade hon i 

sjuan att inte få betyg i flertalet ämnen. Elevernas undervisning bör och ska i görligaste mån 

anpassas i det ordinarie klassrummet av den ordinarie läraren för bästa resultat men det måste 

ändå finnas en flexibilitet för att förändra och anpassa vid behov. Enligt Widelöv (2000) är 

det många elever med diagnosen ADHD som har behov av en extra resurs i klassen eller en 

elevassistent för att stötta. Min respondent, Anna, hade en resursperson som följde hennes 

skoldag men som inte bara stöttade henne underlektionerna utan även andra i klassen. Detta 

gav mer tid till ordinarie lärare att stötta Anna. Utifrån Annas problem i klassrummet var detta 

det bästa sättet att använda en extraresurs. Däremot vill en av de andra respondenterna, 

Charlie, ha tryggheten av sin assistent hela tiden.  Detta menar jag bidrar till min förståelse för 

att även en specifik åtgärd, i detta fall assistent eller resursperson, kan utnyttjas på olika vis i 

olika behovssituationer.  

Humphrey (2009) menar att elever med diagnosen ADHD är de som anses svårast att 

integrera. Något som även Gillberg (2004) betonar då han anser att de flesta elever med 

diagnosen ADHD behöver skolundervisning enskilt eller i liten grupp. Av mina respondenter 

är det bara en av dem som under sin skoltid haft delar av sin undervisning i en särskild 

undervisningsgrupp. Karlssons (2007) undersökning av elever i särskilda 

undervisningsgrupper visade att många inte förstått varför de placerats där och att de inte 
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heller fått information om hur länge de ska gå där (Karlsson, 2007).  Även föräldrarna 

beskriver likande erfarenheter. Detta är något som kan och verkligen måste undvikas och 

därför är det viktigt att ta reda på elevers erfarenheter innan man försöker ta reda på vad som 

faktiskt kan hjälpa dem. Min enda respondent som hade erfarenhet av denna typ av placering 

hade till viss del varit med i planeringen för det. Han gick bara där under delar av skoldagen 

och hade till viss del varit inblandad i processen som ledde fram till denna anpassning. Han 

upplevde det dessutom som en positiv upplevelse för det mesta i och med att han fick 

arbetsro. 

Som lärare i skolan möter man många elever med bl.a. diagnosen ADHD. Gillberg (2004) 

menar att det finns minst en i varje klass och då krävs det goda kunskaper hos personalen i 

skolan. De erfarenheter som mina respondenter delat med sig av kan kanske hjälpa andra i 

framtiden. Då Humphrey (2009) menar att det är allmänt accepterat att elever med just 

diagnosen ADHD är de elever som är svårast att inkludera krävs det mer kunskap hos skolans 

personal. Personalen på skolorna står inför en stor utmaning att lyckas bemöta och undervisa 

elever med diagnosen ADHD. ADHD är komplext och varje elev med diagnosen ADHD är en 

enskild, specifik individ vilket gör att det inte finns någon mall att följa för att undervisning 

eller social samvaro ska fungera. Grönkvist (2008) studie ger formeln: resurs + kunskap + 

förståelse, där alla tre faktorer samverkar för ett lyckat resultat. Detta är en formel som jag 

efter mina intervjuer är beredd att hålla med om. Tydliga instruktioner, förståelse och 

flexibilitet är den sammanfattning mina respondenters svar har gett vilket även Humphrey 

(2009) menar. För att möta elevernas behov går det att anpassa undervisningen av ordinarie 

lärare i elevens klassrum. Humphrey (2009) menar att en genomtänkt placering i klassrummet 

kan hjälpa eleverna, vilket är precis det mina respondenter har sagt. För en fungerande 

skolgång för elever med diagnosen ADHD visade informanterna att en positiv och 

regelbunden kontakt mellan pedagoger och föräldrar hade stor betydelse.  

Anpassningarna som görs bör vara genomtänkta men man måsta även tänka på att de inte får 

hindra utveckling. Kärfve (2000) ifrågasätter om ökad förståelse verkligen hjälper eleverna 

och man måste då vara medveten om att för stora anpassningar kan leda till att eleverna 

kommer längre och längre från det som anses vara normalitet. Stöd som erbjuds får aldrig 

leda till att eleven ställs inför lägre krav eftersom det kan leda till större utanförskap och 

segregation.  

Om man söker efter och försöker förstärka framgångsfaktorerna hos eleverna kan de få en 

stabil grund att stå på inför framtiden. Då gruppen av elever med diagnosen ADHD som 

kommer från familjer där det finns socialt ogynnsamma förhållanden dessutom är ganska stor 

(Mossler & Kadesjö, 2004) kan det vara av intresse att undersöka om det finns något i 

KASAM-teorin som kan användas som en framgångsfaktor eller motivationshöjare för dessa 

elever. Hög KASAM hos barn och unga borde leda till positiva erfarenheter från skoltiden 

eftersom de då känner att både skolan och lärandet som skett har varit meningsfullt. De får 

med sig en tro på sig själva och känslan att själva kunna påverka livet. Även Dewey (1999) 

menade att lärandet måste vara meningsfullt för eleven för då ökar delaktigheten och det leder 

till större självdisciplin och ansvarstagande hos eleven. En fundering som jag ändå får är om 

det är svårt med KASAM för elever som har diagnosen ADHD? Behövs de kognitiva 
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funktioner, som ofta brister hos elever med ADHD, för att kunna uppleva höga värden 

gällande begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet? Om det förhåller sig så, behöver 

personalen i skolan utifrån vad jag kommit fram till i min undersökning, stötta med de yttre 

faktorer som kan bidra till en ökad känsla för sammanhang. De beskrivningarna av lärmiljön, 

bemötande och åtgärder jag mött under min undersökning har bidragit till ökad förståelse för 

betydelsen av att utgå från varje elev som individ. 

9.3 Fortsatt forskning 

Detta är ett område som skulle kunna undersökas mycket. Man hade kunnat göra liknande fast 

en större studie med fler elever. Det hade kunnat leda till en jämförelsestudie mellan pojkars 

och flickor erfarenheter. I mitt resultat visade det sig att fungerande åtgärder var väldigt 

individuellt. I en större studie hade det varit intressant att kunna gå mer på djupet om vad som 

kännetecknar väl fungerande åtgärder. Finns det något samband eller är det helt och hållet 

individuellt? Det hade även varit mycket intressant att utifrån ett liknande syfte genomföra en 

långtidsstudie med både intervjuer och besöksobservationer.  
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Bilagor 

Bilaga A Kriterier för ADHD (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet).  

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

2002):  

A. Antingen (1) eller (2):  

1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en 

grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån:  

Ouppmärksamhet  

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet 

eller andra aktiviteter.  

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar  

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal  

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 

skolarbete, hemsysslor eller arbets-uppgifter (beror inte på trots eller på att 

personen inte förstår instruktionerna)  

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter  

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental 

uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor)  

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg)  

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli  

i) är ofta glömsk i det dagliga livet  

2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex 

månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån:  

Hyperaktivitet  

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still  

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen 

förväntas sitta kvar på sin plats  

en längre stund  

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt 

för situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv 

känsla av rastlöshet)  

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



 

II 
 

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

f) pratar ofta överdrivet mycket  

Impulsivitet  

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

b) har ofta svårt att vänta på sin tur.  

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

lekar)  

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 

skall ha funnits före sju års ålder.  

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 

områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet).  

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, eller i 

arbete eller studier.  

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 

utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av 

någon annan psykisk störning 

 

  



 

III 
 

Bilaga B Tack för du vill delta i min undersökning 

Jag går specialpedagogprogrammets sista termin på Linneuniversitetet och håller på att skriva 

mitt självständiga arbete. Mitt intresseområde är elever med diagnosen ADHD och har därför 

valt att rikta min studie mot dem. 

För att skydda dig som deltagare i min studie kommer jag att förhålla mig till 

vetenskapsrådets fyra huvudkrav som gäller för de forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

1. ”Informationskravet innebär att forskaren ska informerar de berörda om 

forskningsuppgiftens syfte”. Genom att belysa hur elever med diagnosen ADHD 

beskriver lärmiljön, bemötande och åtgärder under sin skoltid är syftet med 

undersökningen att få en ökad förståelse för dessa elevers skolerfarenheter.  

2. ”Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan”. Det är helt frivilligt att delta i intervjun. Om du under 

intervjun ångrar dig kan du när som helst avbryta utan att detta medför negativa 

påföljder. 

3. ”Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” Intervjun kommer att spelas in 

men det är endast jag som kommer att lyssna och när transkriptionen (dvs när jag 

skrivit av det som sägs) är klar kommer inspelningen att raderas. Både du och dina 

erfarenheter du delar med dig av kommer att avidentifieras och att intervjuerna 

kommer att skrivas ut på ett sätt som försvårar identifikationen av enskilda personer. 

4. ”Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in endast får användas för 

forskningsändamål” 

Inspelningarna endast kommer att användas i detta examensarbete. När studien är klar 

kommer allt insamlat material att förstöras. 

För mer information kontakta mig på: 

lotta.nilsson@hessleholm.se eller 0734- 220 346  

Eller min handledare: 

Margareta Ekberg, margareta.ekberg@lnu.se 

Tack igen 

Med vänlig hälsning Lotta 
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IV 
 

Bilaga C Frågeområden (intervjuguide) 

 Personliga egenskaper (hos läraren, personkemi) 

o Beskriv en lärare som var riktigt bra under din grundskoletid 

o Beskriv en lärare där du tyckte det var svårt  

 Undervisningsmetoder 

o Hur gick lektionerna till? 

o Katederundervisning, fri forskning, innantilllärning 

 Organisation 

o Sal 

o Placering 

o Liten grupp 

o Stöd i klassrummet 

o Alternativa arbetsformer 

 Kunskap om ADHD hos pesonalen 

o Visste personalen? 

o Visste klasskamrater? 

 

 


