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Abstrakt 
 

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur de svårigheter elever med ADHD har i 

skolan, samt hur vi pedagoger kan hjälpa dem tillgodogöra sig utbildningen. Undersökningen 

är kvalitativ och bygger på intervjuer av lärare som arbetat mycket med ADHD-elever. Jag 

har även tagit stöd i litteraturen för att återge de svårigheter dessa elever har, samt hur man 

enligt forskarna stöttar dessa elever på bästa sätt. Resultatet visar att det råder en stor 

kongruens mellan forskarnas och lärarnas undervisningsmetoder, men det finns också 

skillnader. Elever med ADHD är ingen homogen grupp, utan deras svårigheter varierar. 

Därför behöver man som lärare en stor kunskap om hur dessa elevers svårigheter yttrar sig 

samt hur man på bästa sätt kan undervisa för att underlätta både för läraren, övriga elever och 

eleven med ADHD. 
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1 Inledning 
 

Alla lärare möter elever med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eller liknande 

problematik förr eller senare. Jag har själv arbetat mycket med elever  med olika diagnoser 

och därför känt att jag behövt en fördjupad kunskap om vad ADHD innebär. 

Elever som har svårt att koncentrera sig, svårt i kamratkontakten m.m. behöver duktiga 

pedagoger. Detta medför att man som  lärare behöver gedigen kunskap om vad ADHD 

innebär och hur man på bästa sätt kan bemöta och hjälpa eleverna att få en så god utbildning 

som möjligt. 

 

I skolans utbildning ska hänsyn  tas till  elevers olika behov. Elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan  ska vara att uppväga skillnader 

i  elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja  elevernas allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. Mitt examensarbete påbörjades 1999, men blev sedan liggande och har nu  

avslutats efter detta långa uppehåll. Mycket har hänt sedan jag påbörjade mitt arbete. Jag har 

därför valt att jämföra mina ursprungliga källor med nyare . I dag finns betydligt mer 

hjälpmedel som man kan använda sig av i skolan. Framförallt används datorn och ipaden i allt 

högre grad i undervisningen. 

Med mitt examensarbete vill jag beskriva hur elevernas handikapp kan  yttra sig samt ge 

konkreta pedagogiska undervisningsmetoder, så att deras inlärningssituation i skolan blir så 

bra som möjligt. 
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2  Bakgrund 

 
Den svenska grundskolans målsättning är att vara en plats där alla elever känner trygghet, 

möts av förståelse och ges en positiv inlärningssituation.  Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidhemmet 2011, LGR 11, s.14 fastslår bl.a. följande: 

 

Alla som arbetar i skolan ska: 

Uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 

 

Läraren ska: 

ta hänsyn till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 

 

I skollagens första kapitel, 4 §  står det bl. a. : 

 ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära.” 

 

Trots detta upplever enligt Kadesjö( 2010) många elever med ADHD- problematik skolan 

som en plats för ständiga misslyckanden på grund av bristande framgång i skolarbetet. Vad 

beror det på? Hur kan man göra för att i så hög utsträckning som möjligt underlätta 

skolgången och inlärningen för elever med ADHD?  

ADHD- elevernas funktionshinder syns inte vid första anblicken. Det är också svårt att se om 

koncentrationssvårigheterna eleven har är en direkt följd av kognitiva svårigheter, eller är ett 

sekundärt beteende, då de inte förstår eller tror sig kunna utföra uppgiften. Om skolans 

personal inte kan bemöta eleverna på ett sätt som är grundat på kunskap och förståelse för vad 

ADHD är, och vilka konsekvenser funktionshindret har för eleven, är det stor risk att eleverna 

hamnar i onda cirklar av ständiga misslyckanden och dåligt självförtroende. Detta är något 

som är mycket svårt att bryta 

En del menar att det är dagens samhälle som ger eleverna deras problematik. Eva 

Kärfve,(2000), docent vid Sociologiska Institutionen i Lund, menar att hela begreppet är en 

fantasiprodukt. Att diagnostiseringen av elever har som främsta uppgift att göra föräldrar 

skuldfria inför elevens problematik och istället lägga skulden på eleven i fråga. 

Hur man än ser på saken så behöver dessa elever den hjälp som de enligt läroplanen har rätt 

till. Det är min kompetens som lärare och samhällets inställning som tillsammans ska ge dessa 

elever en så bra grund att stå på som möjligt. Det är vårt jobb att, oberoende av orsaker, ge 

eleverna självrespekt, motivation och kunskaper i så hög grad som möjligt. Forsström skriver: 

”Barn med svårigheter är i första hand barn och behöver det som andra barn mår bra av – fast 

i högre grad och på lite annorlunda sätt. Med en förskole – och skolverksamhet som håller en 

allmänt hög kvalitet kommer vi en god bit på vägen mot att möta dessa barn utifrån deras 

behov (1995, s 89). 

ADHD är en allt vanligare diagnos. ”Statistik från Socialstyrelsens patientregister visar att 

ADHD diagnoserna har fördubblats hos barn upp till sex år under de senaste sex åren. Ser 

man till patienter i alla åldrar har diagnoserna i gruppen ”aktivitets-och 

uppmärksamhetsstörning”, adhd, damp och ”uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet” 

ökat från cirka 5000 till 27 000 fall under samma period”( Lärarnas Nyheter 2010-10-06). 
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2.1  Begreppsdefinitioner 
 
I Sverige används idag både begreppet DAMP(Deficits  in Attention, Motor control and 

Perception)- och ADHD( Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).” DAMP sammanfattar 

enligt Christoffer Gillberg, bäst den komplexa konstellation av svårigheter som åtminstone en 

elev i varje klass har att brottas med: aktivitetskontroll/uppmärksamhetsbrist, motoriska 

samordningsproblem och varseblivnings-/inlärningssvårigheter. ADHD, å andra sidan, är den 

internationellt helt dominerande termen” (2005,s.15).  I detta arbete har jag därför 

genomgående använt mig av begreppet ADHD då det är en inom forskningen internationell 

term och väl samlar de olika svårigheterna. 

ADHD  innebär att det föreligger avvikelser inom områdena uppmärksamhet, aktivitet och 

impulsivitet som är förenliga med den så kallade DSM-IV, som är den amerikanska 

psykiatrikerföreningens diagnostiska manual (Gillberg, 2005).  

Martin L. Kutscher, ADHD - att leva utan bromsar 2010,s.16 har gjort en förenklad  

sammanfattning av fakta om vilka kriterier som enligt DSM-IV ligger till grund för en 

ADHD-diagnos. Vissa har han valt att ha i fetstil i syfte att visa desorganisationens 

framträdande roll vid ADHD. 

 

Antingen 1) eller 2) 

 

1) Minst sex symtom på bristande uppmärksamhet 

 

a) kan inte vara fullt uppmärksam; gör fel till följd av slarv eller obetänksamhet 

b) har svårt att upprätthålla uppmärksamheten 

c) tycks inte lyssna vid direkt tilltal 

h) distraheras lätt av yttre stimuli 

e) har svårt att organisera uppgifter 

d) misslyckas med att slutföra uppgifter(dock inte till följd av bristande vilja eller 

oförmåga) 

f) undviker uppgifter som kräver uthållig organisationsförmåga 

g) tappar bort saker som behövs för att utföra uppgifter 

i) ofta glömsk i vardagen 

 

 

2) Minst sex symtom på hyperaktivetet/impulsivitet 

 

Hyperaktivitet 

har svårt att hålla händer och fötter stilla eller att sitta still 

sitter inte kvar på sin plats 

springer omkring, klänger eller klättrar överdrivet mycket 

har svårt att leka eller genomföra fritidssysselsättningar tyst och stilla 

tycks ”vara på språng” eller ”gå på högvarv” 

pratar överdrivet mycket 

 

Impulsivitet 

kastar ofta ur sig svar på frågor innan den som frågar har pratat färdigt 

har svårt att vänta på sin tur 

avbryter eller tränger sig på 
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3 Syfte och problemformulering 

 
Syftet med mitt examensarbetearbete är att undersöka vilka situationer elever med diagnos 

ADHD har svårigheter med i skolan och få kunskap om hur jag  kan undervisa och bemöta 

elever med ADHD och deras föräldrar. Detta för att underlätta både för mig som pedagog, 

övriga elever samt eleven med ADHD, så att de når målen och får en god utbildning. 

 

Hur yttrar sig elevernas svårigheter i skolsituationen och i kamratkontakten? 

Vilken undervisningsmetod samt vilka hjälpmedel är bäst för elever med ADHD?  

Vad finns det för hjälpmedel som man kan använda sig av i undervisningen? 

Hur kan pedagoger samarbeta med föräldrarna så att eleverna får så bra förutsättningar som 

möjligt?  
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4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

I detta kapitel har jag valt att ta upp vad tidigare forskning kommit fram till vad gäller 

begreppsdefinitionerna och orsakerna till ADHD.  Hur synen på begreppet ADHD förändrats 

över tiden samt den ungefärliga frekvensen av barn med ADHD. Frekvensen av elever med 

ADHD tros vara en elev av femton. Detta är bara en ungefärlig siffra då diagnoskriterierna 

har ändrats de senaste åren. 

Jag har även tagit upp hur barnens svårigheter i skolsituationen, på raster och i 

kamratkontakterna yttrar sig. Jag har då delat upp dem enligt de diagnoskriterier som används 

idag, men även valt att lägga till exekutiva funktioner, då ADHD enligt Martin L. Kutcher 

också bör omfatta en rad uttryck för exekutiv funktion.   Detta är ytterligare en svårighet som 

dessa barn har – ofta som en följd av andra svårigheter. De övriga svårigheterna yttrar sig som 

koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet, bristande motorik, svårigheter med 

kognition/perception, kommunikation samt beteende. Alla de olika dysfunktionerna 

överlappar varandra till viss del och därför kommer vissa svårigheter att förekomma under 

flera rubriker. Detta ger endast en vägledning om hur dessa barns svårigheter kan uttrycka sig. 

Alla barn är individer och det är  givetvis  barn med ADHD också.  

Samarbetet med föräldrar är en viktig del som jag också tar upp. Deras kunskap om barnen är 

mycket viktig i arbetet med barnen. Jag har även valt att ta med lite om vikten av special-

undervisning.  

   

 
4.1  Tidigare forskning 

 
I början av 1900-talet uppmärksammade den amerikanske läkaren George Still en liten grupp 

barn, de flesta pojkar, som uppvisade ett onormalt beteende för sin ålder. Han beskrev dessa 

barn som impulsiva, okoncentrerade och överaktiva, ofta trotsiga, aggressiva och egensinniga. 

Orsaken antogs vara en hjärnskada, som uppstått i samband med förlossning eller efter en 

hjärnhinneinflammation. I vissa fall trodde han på en ärftlig bakgrund (Hellström,1995). 

De amerikanska läkarna Strauss och Lehtinen stod 1947 för den första moderna kliniska 

beskrivningen av de svårigheter som idag benäms ADHD, då de beskrev en grupp barn, som 

samtliga haft hjärnhinneinflammation. Barnen uppvisade beteendestörningar, perceptions – 

och inlärningssvårigheter samt mindre neurologiska avvikelser. De definierade tillståndet som 

en ren hjärnskada och var bland de första som gav direkta råd om enkla åtgärder för att 

underlätta skolundervisningen (Bille/Brietidis,1984). Eftersom det rörde sig om lindrigare 

skador än vid cp-skador infördes begreppet Minimal Brain Damage, MBD (Hellström,1995)  

På ett forskarmöte i England i början av 1960-talet i syfte att avskaffa MBD som diagnos 

uppkom stridigheter och endast betydelsen av bokstaven D i begreppet MBD ändrades. 

Minimal Brain Damage ersattes av Minimal Brain Dysfunction. Därmed erkändes att det inte 

behövde röra sig om påvisbara skador i hjärnan (Gillberg, 2005). 

Under 1970- och 80-talet riktades stark kritik mot användandet av termen MBD. Orsaken var 

att man under 1960-talet, använde diagnosen MBD för en stor grupp barn med olika 

beteendeproblem. Invändningarna gällde främst de oklara definitioner och svårigheterna att 

avgränsa vad som är normalt beteende (Kadesjö, 1991).På 1980-talet skrev Michael Rutter, 

engelsk barnpsykiater, två uppmärksammade artiklar där han kritiserade termen  MBD. Han 

efterlyste mer beskrivande, neutrala termer. Under 1980-talet ändrades därför termerna, 

framförallt inom forskningen(Gillberg, 2005). 

Fortfarande används termen MBD på många håll i världen, om än allt mer sällan.    
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I forskningen talar man   istället om de symtom och typer av problem som barnen uppvisar, 

till exempel ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), DAMP (dysfunktion i fråga om 

aktivitetskontroll, motorikkontroll och perception), koncentrationssvårigheter, överaktivitet, 

motorisk klumpighet och inlärningssvårigheter (Gillberg, 2005). 

År 1990 enades en nordisk expertgrupp om att använda begreppet DAMP.  

”Idag är termen ADHD den helt dominerande, även om det engelska ”hyperkinetic disorder” 

(HKD) och det nordiska DAMP-begreppet också ofta används” (Gillberg,2005,s.14). 

 

 

4.2 Debatten kring ADHD 
 

Den offenliga debatten i Sverige kring ADHD började 1999 med att Eva Kärfve riktade stark 

kritik mot  att så många barn diagnostiseras och att föräldrar och lärare på så sätt kan få 

ansvarsbefrielse. 

Hon menar också att Göteborgsstudien som utfördes av bl.a. Gillberg, där 141 barn i 

förskolan ingick för att undersöka förekomsten av ADHD, var undermålig (Beckman 2007). 

Kärfve  skriver i en debattartikel att diagnoser inte ställs på grundval av iakttagbara 

egendomligheter i hjärnan  utan att de diskuteras fram. Hon menar att ingen forskare kan 

bevisa att en så stor andel av de svenska skolbarnen har en hjärnskada eller neurologisk 

underfunktion. De uppenbara försämringarna för alla skolbarn i form av längre skoldagar, 

sämre fritids, större barngrupper, tröttare och alltmer nedkörda lärare har trollats bort ur 

debatten till förmån för en medicinsk förklaring.De få kropsliga undersökningar som gjorts på 

barn  med ADHD- diagnos visar att de genomgående har högre blodtryck, vilket är en stark 

indikator på stress. Vi  måste  nu inse att alla barn inte klarar det minimum av 

kunskapsinhämtning som man tidigare trott. Att då inte angripa den miljö som producerar 

stess är oförsvarligt.(Pedagogiska Magasinet ”DAMP- en fantasiprodukt” Eva Kärfve nr 4/00 

I Sverige kom debatten sedan under många år att handla om  Göteborgsstudien och om den 

var utförd i enighet med god forskningsetik (Beckman 2007). 

2002 begär både Eva Kärfve och  Leif  Elinder ut materialet, men inte förrän  2004  tas ett 

slutgiltigt beslut av Kammarrätten att studien ska lämnas ut i sin helhet. Gillbergs 

samarbetspartners beslöt sig då för att förstöra materialet då de  p g a etiska skäl inte ville röja 

de personer som ingått i studien(Beckman 2007). 

2005 dömdes Gillberg för att inte ha lämnat ut materialet och de övriga för att ha förstört det.  

 

Strider om ADHD rasar i många länder, inte bara i Sverige. Utanför Sverige har det dock 

uteslutande rört sig om vad som är orsaken till barnens beteende och läkemedelsbolagens 

inblandning i det ökade antalet diagnoser(Beckman 2007). 

Frekvensen av diagnostiserad  ADHD har fördubblats under åren 2004-2010 enligt   

Socialstyrelsens patientregister”( Lärarnas Nyheter 2010-10-06). Många privata kliniker har 

startat  då vårdköerna blivit allt längre. Många av dessa kan ge dig en diagnos på bara några 

timmar.Psykologen Håkan Nyman menar att det finns enorma skillnader i kvalitet i 

utredningarna. Konsekvensen blir feldiagnostiseringar och överdiagnostiseringar. Både 

Nyman och Mårten Gerle, psykiatriexpert på Socialstyrelsen, är ense om att riktlinjer för 

utredningar om ADHD behövs.( http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13804267.ab) 

Barnhill (2012) och Gillberg (2005) menar att ADHD är en diagnos där man först måste 

utesluta andra orsaker till beteendet. Vissa andra sjukdomar kan te sig precis som ADHD. 

I en nyutkommen bok menar Richard Saul att alla de svårigheter som barn med ADHD har 

bara är uttryck för en eller flera andra funktionsnedsättningar. 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18124107.ab.) Inom den vetenskapliga världen 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13804267.ab
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råder dock en mycket stor enighet om att ADHD är en relevant diagnos som drabbar 

åtminstone fem procent av skolbarnen (Beckman 2007). 

 
 

4.2.1  Förekomst och orsaker till ADHD: 
 

Frekvensen av ADHD anses vara någonstans mellan fyra till åtta procent av alla skolbarn. Då 

diagnoskriterierna ändrats flera gånger under de senaste årtiondena ger det problem med 

exakta frekvensangivelser. En försiktig slutsats är att ADHD drabbar ungefär en av femton 

elever. ADHD tycks vara ungefär tre, möjligen fyra gånger så vanligt bland pojkar än bland 

flickor (Gillberg 2005). 

Orsakerna till ADHD är enligt forskarna flera. Förekomsten av flera barn med ADHD i 

samma familj talar för att genetiska faktorer kan ha stor betydelse (Duvner 1996). 

Enligt Gillberg(2005) och Barnhill (2012) har ca 60-70% av barnen med ADHD en nära 

släkting som haft liknande problem. ADHD orsakad av hjärnskador under graviditet, 

förlossning samt under det första levnadsåret är 20-30%. Tidigare ansågs ADHD ofta vara 

orsakat av förlossningsskada. Det mesta talar idag för att detta var en felbedömning. 

Psykosociala faktorer tycks inte i sig kunna orsaka den grundläggande problematiken vid 

ADHD utan att hjärnfunktionsstörningar finns med i bilden. 

Däremot förefaller de ha mycket stor, ofta avgörande, betydelse för utvecklingen av 

sekundära problem, inte minst när det gäller social missanpassning. 
 

 

4.3  Svårigheter i skolsituationen: 
 

ADHD bör ses som en störning i den normala utvecklingen. Elever med ADHD utvecklas, 

liksom andra elever, fast kanske inte enligt en likartad kurva. Vissa svårigheter avtar med 

åren, andra blir uppenbara först relativt sent i utvecklingen. Detta gör att man inte kan vänta 

sig att symtombilden vid ADHD skall vara densamma oberoende av individens ålder. I själva 

verket växlar symtomen markant från en tid till en annan (Gillberg 2005).  

Innan vi som pedagoger kan hjälpa en elev med koncentrationssvårigheter av något slag är det 

viktigt att ta reda på var problem föreligger. Det är också viktigt att ta reda på när problemet 

uppstår och vad som händer sen. Vi måste göra en kartläggning av elevens 

koncentrationsproblem. Genom att göra en kartläggning ökar förståelsen för varför eleven gör 

som den gör i vissa avseenden. (Iglum, 1999). 

Koncentrationssvårigheter, impulsivitet och bristande förmåga att anpassa sin aktivitetsgrad 

till situationen hör till de mest handikappande svårigheterna vid ADHD (Duvner 1996).                                                                                                                        

I skolsituationen utsätts eleven för en mängd olika intryck. Eleven har ofta svårt att sortera ut 

vilka intryck det skall inrikta sig på. Den tröttnar snabbt och söker ständigt nya stimuli. 

Konsekvensen blir att nya saker hela tiden påbörjas, men få saker görs färdigt eller avslutas. 

Det blir då svårt att uppleva en helhet och ett sammanhang. Då elever med ADHD har 

bristande impulskontroll finns det inget avstånd mellan tanke och handling. Detta gör att de 

inte kan strukturera sin tillvaro, agera efter en medveten plan eller hålla fast vid denna. De 

kan inte heller hejda impulser eller följa gemensamma regler. Eleven får också svårt att i 

efterhand förstå hur en situation har uppstått och kan inte dra nytta av sina erfarenheter 

(Hellström, 1995). Vanligen finns också problem kring affektkontroll, t.ex. snabba och 

kraftiga humörsvängningar. Eleven är irritabel och lättprovocerad, förlorar lätt behärskningen 

och kan inte hejda sig i sin ilska. Krav och önskningar måste omedelbart uppfyllas och 

oförutsedda förändringar leder till stora och ibland långvariga känsloutbrott (Duvner, 1996). 
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4.3.1 Koncentrationssvårigheter 

 

Koncentrationsförmåga består enligt Duvner(1996) av förmågan att begränsa mängden 

sinnesintryck och tankeprocesser, förmåga att hålla kvar uppmärksamheten tillräckligt länge 

på en företeelse samt förmågan att vara medveten om flera samtida företeelser, utan att dessa 

stör uppmärksamheten på det man valt som  det just nu mest väsentliga. Svårigheter att rikta 

in och kvarhålla uppmärksamheten, är hos elever med ADHD-problematik ett av de mest 

utmärkande dragen. Gillberg (2005) menar att detta  till stor del avgör vilken bild man får av 

verkligheten och av sig själv. 

Bakgrunden till koncentrationssvårigheterna kan vara av många olika slag samtidigt. En 

vanlig orsak är att det föreligger en skillnad mellan elevens förmågor och de krav, motoriskt, 

perceptuellt och kognitivt som uppgiften ställer. Koncentrationssvårigheter kan alltså vara 

sekundära till motoriska, perceptuella och kognitiva svårigheter. Det som är för svårt eller 

obegripligt blir ointressant och väljs därför bort. Det visar sig då som 

koncentrationssvårigheter. 

Dessa svårigheter leder enligt Barnhill (2012,s 38)  till att elever med ADHD: 

 

 Slarvar eller missar detaljer i skolarbetet eller andra aktiviteter 

 Har svårt att hålla kvar koncentrationen på uppgiften eller i lekar 

 Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

 Har svårt att uppfatta instruktioner, och misslyckas ofta med att slutföra skolarbete, 

vardagssysslor eller arbetsuppgifter.(inte på grund av trots eller oförmåga att förstå 

intruktioner). 

 Har ofta svårt att organisera sina aktiviteter.  

 Undviker uppgifter som kräver längre stunds mental ansträngning( som skolarbete 

eller läxor) 

 Tappar ofta bort saker, glömmer att ta med saker som behövs för aktiviteten (till 

exempel leksaker, pennor, böcker eller verktyg). 

 Lätt blir distraherad av yttre stimuli 

 Är glömsk i vardagssituationer 

 Blandar ofta ihop namn eller glömmer dem ibland 

 

Detta är något som även Duvner (1998) tar upp som tecken på koncentrationssvårigheter. 
 
 
4.2.2 Exekutiv funktion 

 

Enligt Russel Barkley (2000) uppstår den här dysfunktionen ur en oförmåga att hämma 

beteendet i stunden tillräckligt länge för att kunna möta de krav som framtiden ställer. Utan de 

här bromsarna kommer de att uppfattas som oförmögna att filtrera bort sådant som distraherar 

(alltså som ouppmärksamma), oförmögna att hämma omedelbara reaktioner (alltså som 

impulsiva) eller oförmögna att hämma fysiska svar på distraherande intryck ( alltså som 

hyperaktiva).  De kan då inte heller hämma det egna beteendet tillräckligt länge för att 

fullfölja övriga exekutiva funktioner såsom att initiera en handling och komma igång. Att 

faktiskt sätta igång med något kräver förmågan att avstå ifrån allt annat som man skulle kunna 

ägna sig åt. 

 Kutcher (2010)menar att elever med ADHD är lite som nattfjärilar . De dras till det som lyser 

starkast  - och det är sällan läxorna. 
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I vårt arbetsminne bearbetar vi hur situationen ser ut i stunden, men vi väger också in tidigare 

händelser för att kunna se vad som fungerat eller inte och lära av det. I arbetsminnet ingår 

också en medveten föreställning om framtida mål. 

Vi kan i vårt arbetsminne koppla ihop det till en ny lösning. Brister detta går det ut över 

förmågan till planering och problemlösning. För människor med ADHD existerar inte 

framtiden. De är fångna i nuet.  

Den överraskande svaga förmågan till framförhållning är det som ställer till mest problem i 

deras tillvaro. Bristen på eftertänksamhet gör att de har svårt att lära av sina misstag. 

Bristande exekutiva funktioner leder bl.a  till bristande tidsuppfattning och bristande 

ordnings- och organisationsförmåga och em bristande flexibilitet i att ändra sina planer när 

förutsättningarna ändras.  

Att skilja känslor från fakta kräver tid för reflektion. Barn med ADHD har svårt för att 

bedöma betydelsen av det som sker utan kan reagera enbart på känsla. 

Att kunna tillföra känslor till fakta är viktigt för vår motivation. Det blir svårt att känna sig 

motiverad om man inte har några känslor för den uppgift man har framför sig. Barn med 

ADHD har svårt att koppla ihop t.ex hur skönt det kan kännas när de är klara med uppgiften 

de har framför sig. De upplever ofta en frustrerande distansering och avsaknad av motivation 

(Kutscher, 2010). 

 

 
4.3.2  Hyperaktivitet  

 

Hyperaktiviteten (överaktiviteten) leder enligt Barnhill (2012,s 39)  till att eleven: 

 

 Har svårt att vara stilla med händer och fötter eller kan inte sitta still. 

 Reser sig ofta upp när man förväntas sitta ner. 

 Springer ofta runt eller klättrar när det inte är lämpligt. (Tonåringar eller vuxna kan 

känna sig mycket rastlösa) 

 Har ofta svårt att leka eller njuta av fritidsaktiviteter lugnt och stilla. 

 Verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

 Pratar ofta överdrivet mycket 

 

 Även Duvner (1998) menar att detta är de tecken på hyperaktivitet som barnen uppvisar. 

 
 

4.3.3  Impulsivitet 

 

Impulsiviteten leder till att eleven enligt Duvner (1998) och Barnhill (2012) svarar rakt ut 

innan man hunnit ställa en fråga färdigt. Har svårt att vänta på sin tur. Gärna bryter in i andras 

samtal eller lekar och därigenom stör andra. 

 
 

4.3.4  Motorik 

 

Elever med ADHD har ofta grov- och finmotoriska svårigheter. Rörelserna är dåligt 

samordnade, slängiga och oprecisa. Eftersom automatiseringen av rörelserna inte är självklar, 

går det åt mycket energi och eleven blir fort trött, när det hela tiden måste tänka på vad det 

gör (Kadesjö,1991).  
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När eleven utsätts för stress och många intryck får det svårt att koncentrera sig på att styra 

sina rörelser. När tempot blir för högt har eleven också svårt att växla tempo. Det blir ofta för 

hårdhänta tag i lekar. Eleven slår omkull saker eller törnar emot andra (Hellström,1995). 

Motoriska svårigheter bidrar därför starkt enligt Duvner, (1998);Hellström,(1995);Kadesjö, 

(1996); Bille/Brieditis, (1984) till att ge en dålig självkänsla, då de motoriska svårigheterna 

gör det svårt för dessa elever att vara med och leka på samma villkor som de andra eleverna. 

 

De grovmotoriska svårigheterna kan enligt Duvner, (1998) och Gillberg (2005) bl.a. bestå av 

svårighet att avväga kraft, hastighet, riktning och att kunna stoppa upp och korrigera rörelsen 

samt mycket medrörelser som hos ett yngre barn, och rester av primitiva reflexer gör att de 

lätt stöter till grannen.Svårighet med motorisk planering, att överföra en motorisk idé till 

handling. Eleven har en torftig repertoar av vardagsmotorik och har mycket svårt att utföra 

ovana rörelser , trots att det ständigt är i farten. Svag muskelspänning leder till dålig 

kroppshållning och svårigheter att få spänst i handstil och med bordsskick, De har ofta en  

dålig uthållighet då all uppmärksamhet riktas åt att t.ex hålla balansen på stolen eller forma 

bokstäver.  

 

Elevens finmotoriska svårigheter kan enligt Gillberg (2005) yttra sig som svårigheter att hålla 

i en penna eller krita, forma bokstäver samt att hålla sig inom givna ramar på linjerade och 

rutmönstrade papper. De kan ha svårigheter med att knyta knutar och knäppa knappar. Att 

hälla vätska ur en tillbringare och att äta utan att söla och spilla kan också vara svårt för dessa 

elever. 
 

 

4.3.5  Kognition 

 

Kognition handlar om hur individen genom tankeprocesser tillägnar sig och använder kunskap 

och erfarenhet om verkligheten (Hellström, 1995). Den ökade kunskapen hjälper eleven att 

styra uppmärksamheten mot väsentligheter och att se bort från sådant som för stunden saknar 

betydelse. De lär sig att reagera snabbt och automatiskt. Eftersom elevens kognitiva störning 

berör dess sätt att tänka, minnas, resonera och dra slutsatser, leder det enligt Bille/Brieditis, 

(1984); Hellström, (1995); Duvner, (1996);Gillberg, (2005) till att de har svårt med det 

abstrakta tänkandet. De saknar bra inlärnings och problemlösningsstrategier och använder 

därför ineffektiva lösningar och strategier, vilket medför att de ofta gissar och använder 

oövertänkta och snabba lösningar. De har i stort sett alltid minnesproblem. Eleven kanske inte 

känner igen personer och föremål, tappar bort sina saker, glömmer att ta hem läxböcker, inte 

kommer ihåg vad man nyss kom överens om etc.  

Dessa elevers sätt att förhålla sig framstår som allmänt omoget och de fungerar på en mycket 

konkret här och nu-nivå. De kan inte vänta utan vill genast ha uppmärksamhet. 

 

I inlärningssituationer leder detta enligt Duvner(1998) till svårigheter att se likheter och 

olikheter och att få en överblick och sammanhang i sina kunskaper De har också en. bristande 

förmåga att uppfatta och hålla fast vid instruktioner och regler. De kommer helt enkelt inte 

ihåg vad man kommit överens om 

 Eleverna har svårt att överföra en idé till handling och komma på hur de ska komma igång 

(planeringssvårigheter). Många av eleverna med ADHD har en bristande tidsuppfattning 

vilket gör att det blir svårt att planera hur lång tid t.ex. en uppgift tar. De har också ofta 

svårigheter med att hålla kvar uppmärksamheten på en uppgift. 

Eleven med ADHD lever i nuet, agerar oöverlagt, utan  plan och förutseende och utan en 

tanke på konsekvenser eller överenskomna regler. 
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De hinner inte uppmärksamma andra, t ex genom att lyssna in och vänta på sin tur i det 

sociala samspelet. 

Kognitiva svårigheter märks både i inlärningssituationer och i sociala samspelssituationer. 

De har också ofta en nedsatt flexibilitet i tänkandet, och har svårt att hitta konstruktiva 

lösningar vid oförutsedda förändringar. De har också brister vad gäller föreställningsförmåga 

och i förmåga att fatta beslut och att välja, samt en nedsatt förmåga att förstå innebörden av 

människors handlingar, hur de tänker, känner och reagerar. 

 
 

4.3.6  Perception 

 

Perceptionsstörningar kan gälla tolkningen av intryck från olika sinnen, men kan också avse 

hjärnans förmåga att samordna samtidigt presenterade stimuli. Elever med ADHD har svårt 

att välja ut vad som är väsentligt att reagera på samt svårighet att bearbeta och tolka 

sinnesintryck rätt och tillräckligt snabbt. Det blir också svårt att bearbeta intryck från flera 

sinnen samtidigt, varför situationer rika på intryck lätt blir kaotiska. Information som inte kan 

tolkas blir ointressant, därför yttrar sig perceptionsstörningar som koncentrationssvårigheter. 

Det störde sensomotoriska samordningen kan också medföra hyperaktivitet, hypoaktivitet, 

uppmärksamhetsbrist, impulsivitet, labilitet, försenad tal- och språkutveckling, 

inlärningssvårigheter osv. (Bille/Brieditis 1984). 

Det är  enligt Duvner (1998) vanligt att elever med ADHD inte kan välja ut vad som är 

väsentligt. Miljöer med mycket sinnesintryck blir därför tröttande. Det blir svårt att lära sig 

läsa,skriva och se skillnad på b,d och p .Det blir svårt att minnas och känna igen ordningsföljd 

på bokstäverna och åt vilket håll man ska skriva. Svårigheter med att få en överblick över 

situationen ger svårigheter med att organisera sitt arbete och ha ordning bland sina saker. De 

kan ha svårt att lyssna samtidigt som de tittar. Dessa svårigheter inverkar på läs- och 

skrivinlärning. 

Eleverna är ofta.överkänsliga mot vissa ljud, t.ex. plötsliga starka ljud. Beröringskänslighet är 

också ganska vanligt. Att duscha, klippa håret eller borsta tänderna kan upplevas som direkt 

smärtsamt. Samtidigt brukar de vara relativt smärtokänsliga och har ofta en nedsatt känslighet 

för kyla. 

 

Perceptionsstörningar kan också innebära svårigheter med att uppfatta och tolka 

successivt presenterade stimuli och ger då: 

 

 Osäkerhet på tidsrelationer och tidsbegrepp. 

 Svårigheter med att uppfatta en instruktion eller förklaring i flera led. 

 Svårigheter med att minnas och upprepa data eller uppgifter som övas och lärs i en 

speciell ordning ( t ex utantill-läxan, multiplikationstabellen) 

 Problem med att berätta en sammanhängande historia 

 Finmotoriska svårigheter som märks då handlingskedjan måste ske i en bestämd 

sekvens, som då barnet skall knyta sitt skosnöre (Kadesjö, 1991, s 17) 

 

 
4.3.7  Kommunikation 

 

Minst hälften av alla elever som senare får en ADHD-diagnos har en försenad tal- och i 

allmänhet även språk-utveckling. De har också ofta ett begränsat ordförråd, och använder 



  
 

12 

 

bara de ord de är väl förtrogna med. Många gånger fylls meningarna av ord som 

"typ", "liksom" eller med kraftord och svordomar i högre grad än för andra barn. Barn  

med svår ADHD har betydande problem  med grammatiken. Även de med lätt eller 

medelsvår ADHD kan ha vissa om än inte så påtagliga problem (Gillberg, 2005). 

Språk- och talproblem kan yttra sig på olika sätt. 

 

Språklig osäkerhet 

Detta leder till att de inte förstår abstrakta ord, eller frågor, utan uppfattar dem på 

ett mycket konkret sätt. De förstår inte att en fråga kan vara en indirekt uppmaning 

till handling. De använder ett enkelt grammatiskt uppbyggt språk, som påminner om 

ett yngre barns språk. De förstår ofta inte metaforiska uttryck.  

 

Auditiv osäkerhet  

Leder bl.a. till att de har svårt att uppfatta ljud eller innehåll i ett språkligt 

meddelande, svårigheter att uppfatta skillnader i hur olika språkljud låter samt svårt 

att säga efter, upprepa ljud och uppfatta långa ord. Auditiva perceptionsstörningar 

påverkar talutvecklingen, och gör det svårt att uppfatta tal och att kunna koncentrera 

sig i talsammanhang. Läs - och skrivutvecklingen bygger på förmågan att uppfatta 

ordens ljudmässiga uppbyggnad och är därför också beroende av den auditiva 

perceptionen (Duvner 1996). I skolan är det den sannolikt viktigaste orsaken till de läs- 

och skrivsvårigheter som är vanliga vid ADHD (Gillberg 2005). 

 

 En pragmatisk språkstörning gör att de har svårt att använda språket i ett socialt 

sammanhang. De vet inte hur en konversation sätts igång. De har också svårt att med 

ord uttrycka vad det menar. De förstår inte att andra riskerar att tröttna om man 

håller en lång monolog eller att andra kanske inte har samma information eller 

kunskap som de själva (Duvner 1996),(Gillberg 2005). 

 

Läs- och skrivsvårigheter är mycket vanligt förekommande hos barn med ADHD. Den 

viktigaste orsaken till detta är fonologiska medvetenhets-problem, vilket innebär 

svårigheter att segmentera (dela upp) ord ner till fonem (minsta språkljud) (Gillberg 

2005). 

 

 
4.3.8  Kamratkontakt 

 
Elever med ADHD har svårt med kamratrelationer. Oförmåga att avläsa kamraters signaler 

försvårar samspelet med andra elever. En elev som är splittrad , handlar impulsivt 

och som snabbt går upp i varv, stör en fungerande samspelslek. Problem med att 

hålla sig till regler och svårigheter och ta hänsyn till kamrater försvårar också 

samspelet. De har svårt att lösa konflikter och överreagerar ibland då de har svårt att 

tolka händelsen på rätt sätt (Duvner 1996).  

Eleverna med ADHD är ofta utåtagerande och har en tendens att lösa konflikter med 

våld(Bille/Brieditis, 1984). 

 

 
4.3.9  Beteende 

 

Kognitiva, perceptuella och motoriska funktionsstörningar innebär en försämrad 

förmåga att hantera en mängd situationer i vardagen. Perceptionsstörningar ger obehagliga, 
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svårtolkade och ibland ångestladdade upplevelser. Kognitiva svårigheter innebär att 

eleven misstolkar situationer och är mindre kreativt och flexibelt i att lösa oförutsedda 

svårigheter och att anpassa sig till nya förhållanden (Duvner 1998). 

När eleven inte klarar av att leva upp till omgivningens förväntningar, känner det sig 

olustigt och osäkert i sin skolsituation. Eleven undviker misslyckanden genom att inte 

vilja pröva nya saker. De känner att de inte kan påverka sin situation eller ha kontroll 

över den. Saker bara händer. Detta skapar osäkerhet, som en del elever visar genom ett 

passivt, ängsligt undvikande beteende. Andra elever döljer sin osäkerhet genom att vara 

rastlösa, stökiga och provocerande. Framförallt pojkar döljer sin osäkerhet bakom en 

tuff "inget - spelar-någon-rollattityd" eller genom att spela pajas (Hellström 1995). 

 

De visar ofta omogenhet i beteendet. Detta gäller lek och intressen, sätt att relatera, lösa 

konflikter, tåla frustration och agera utifrån mer långsiktiga mål. Det är just nu som gäller. 

Eleven blir självcentrerad, ser inte till konsekvenserna av sina handlingar och följer inte 

givna regler. Impulsiviteten ger ett svängande, lättretligt humör. Eleven överreagerar och 

misstolkar ofta andras avsikter, så att olyckshändelser uppfattas som medveten elakhet från 

den andre. Många elever med svår ADHD har också autistiska drag, en empatistörning, 

och svårigheter att förstå hur andra människor känner, reagerar och tänker (Duvner 

1998). 

 

 

4.4 Inlärning och miljö 

 
De inlärningsproblem som är förknippade med ADHD inom läsning, skrivning, 

matematik, tal och språk samt motorik hör till de viktigaste konsekvenserna av den 

grundläggande funktionsstörningen" (Gillberg, 2005) ) Utvecklingen i skolan med krav på 

att kunna planera sitt arbete mot långsiktiga mål och att söka sin egen kunskap har varit 

stimulerande för många elever men har knappast underlättat inlärningssituationen för elever 

med ADHD. (Hellström,2007) Gillberg (2005) menar att majoriteten av alla elever med 

ADHD har svårt att tillägna sig något av undervisningen i en stor klass om inte särskilda 

åtgärder vidtas. De flesta av eleverna skulle behöva få hälften eller mer av sin 

skolundervisning enskilt eller i liten grupp då den behöver vara mycket individualiserad. 

 

Många av eleverna med ADHD-svårigheter är normalbegåvade, men inte alla. Detta 

påverkar naturligtvis deras möjlighet till inlärning (Kadesjö, 1996) . 

Det är också vanligt att eleverna har en ojämn begåvningsprofil, vilket innebär att de 

kan ha betydande svårigheter inom vissa områden, medan andra fungerar bättre 

(Gillberg, 2005). 

Koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och därmed sammanhängande beteende- 

avvikelser vid ADHD är dock påverkbara av förändringar i förhållningssätt och arbetssätt 

gentemot elevet och minskar om man undviker att överstimulera eleven, och om eleven 

bemöts med rimliga krav. 

För läraren gäller det att skaffa sig kunskap om elevens starka respektive svaga 

områden så att eleven kan bli mött med adekvata krav och förväntningar . "Förståelse 

för det enskilda barnets sätt att fungera och realistiska förväntningar på dess förmåga, 

måste vara grundvalen för skolans insatser för varje barn med MBD/DAMP" (Kadesjö 

1991,s 19). Enligt Hellström (2007) är det viktigt att göra en pedagogisk kartläggning där man 

tar reda på hur eleven fungerar i förhållande till de krav som ställs, inlärningsmässigt och 

socialt. Vad utlöser ett visst beteende och vilka konsekvenser har det för eleven? När man har 

en bild av barnets förutsättningar med både svaga och starka sidor kan man sätta upp mål i ett 
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åtgärdsprogram. Sätta realistiska mål som är enkla, specifika och mätbara. Prioritera vad som 

är viktigast och arbeta med en sak i taget. Gör eleven delaktig och beskriv exakt vad som 

förväntas av eleven. 
 

 
4.4.1  Inlärning 

 
Elever med koncentrationssvårigheter brister enligt Kadesjö (1991) i förmågan att 

kontrollera sin inlärning. De koncentrationsstörda eleverna har med sig sitt impulsiva, 

icke-reflekterande sätt då de ger sig i kast med intellektuella skoluppgifter. De 

använder samma strategier oavsett uppgiftens karaktär och innehåll och får därigenom 

ingen upplevelse av att behärska olika inlärningssituationer utan "saker bara händer". 

Eleven möter oftast ett problem eller en uppgift genom att omedelbart försöka hitta en lösning 

och ge ett snabbt svar. De behöver därför hjälp med att lära sig att stanna upp inför 

uppgiften och tänka efter vilken lösningsstrategi som lämpar sig bäst. 

Gislason/Löwenborg,(1995) menar att ge eleven effektiva inlärningsstrategier och 

lära det att ta kommando över sin inlärning är en tålamodskrävande pro cess som 

kanske tar hela elevens skoltid i anspråk. Det är heller ingen lätt uppgift, utan 

tvärtom en pedagogisk utmaning. För läraren är det viktigt att ha i minnet att de 

grundläggande principer som gäller för elever med särskilda svårigheter också gäller 

för de andra eleverna. Hellström (2007) menar att som pedagog behöver man ha 

effektiva strategier för att anpassa undervisningen så att man underlättar elevernas 

inlärning. 
 

 
4.4.2   Motivationens betydelse 

 
Elevernas motivation hänger enligt Kadesjö (1996) samman med två faktorer; att 

inlärningen upplevs som något lustfyllt och att den ger framgång.  

För att eleven skall uppleva detta krävs att uppgifterna är på elevens nivå. Att eleven  

inte vill göra en viss sak kan betyda att man inte tror att man kan . ”Om man har 

många erfarenheter av att misslyckas finns det goda skäl att låta bli att försöka, om 

man inte är säker på att lyckas” (Forsström  1995, s.46). 

Även Hellström (2007) menar att motivationen har en mycket stor betydelse för 

inlärningen. 

 

 
4.4.3 Motorikens betydelse 

 

Eleverna blir fort trötta och okoncentrerade då automatiseringen av rörelserna inte är 

självklar och de hela tiden måste tänka på vad de gör. Detta gör att 

inlärningsförmågan påverkas (Duvner, 1998). Han menar att i stort sett alla 

funktioner går att förbättra genom träning. 

Enligt Forsström (1995) påverkas inlärningssituationen positivt genom att man 

genom rörelseträning övar upp kroppsuppfattning, koncentrationsförmåga, 

orientering i tid och rum, associations- och problemlösningsförmågan samt 

förmågan till avspänning. Detta kan ge en vardaglig rörelsesäkerhet. När en rörelse 

är så inpräntad att den är automatiserad behöver inte barnet tänka på hur  det rör sig.  

Det är naturligtvis önskvärt att rörelseträning så långt som möjligt sker i form av 
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naturliga lekbetonade aktiviteter, både för att leken är motiverande,  och för att man 

inte skall betona barnets svaga sidor i onödan. Väsentligt för den fortsatta 

motivationen är också att träningsuppgifterna är lagom utmanande, men ändå så p ass 

lätta att lära in att eleven upplever en kontinuerlig förbättring.  

 

 

4.5 Pedagogikens betydelse 
 

 

4.5.1  Förhållningssätt 

 
Det är svårt och provocerande att vara lärare till en elev med koncentrationsstörningar och 

det ligger nära till hands att man bidrar till en upptrappning av konflikter. 

Relationen mellan barnet och den vuxne är av avgörande betydelse. Alla lärare kan 

inte förväntas klara av att arbeta med dessa elever. (Brieditis,1988) Hellström (2007) menar 

att man som pedagog ofta ställer för höga krav på sig själv. Det är ett krävande jobb att 

undervisa elever med ADHD och det är viktigt att vara beredd på bakslag. Förändring tar tid. 

Bille/Brieditis (1984) menar också att ADHD-eleverna är en ytterligt heterogen 

grupp med olika problem. Det finns därför inga patentlösningar  eller särskilda 

metoder som kan hjälpa alla elever med ADHD. Lärare måste söka sig fram till att i 

sin egen personlighet hitta sätt som leder till att den enskilde eleven kan känna tillit 

utifrån sina egna förutsättningar. Framsteg i skolarbetet märks inte förrän de fått 

någon form av tillit till eller förtroende för sin lärare.  

De säger vidare att: "Det är vår erfarenhet att ADHD-elever, som ofta är osäkra på 

sig själva, som har svårt att välja, bestämma sig eller säga ifrån, mår bra hos vuxna 

som kan markera gränser och hålla på dem. De måste dock vara rimliga i förhållande till 

elevens förutsättningar. 

 

 

Författarna till MBD-barn i skolan (Brieditis.m.fl.1988) menar att då dessa elever 

ofta har känt att de misslyckats i skolan, visar de ofta stark ängslan och osäkerhet 

inför skolarbetet. Detta utlöser ibland beteenden, som ter sig helt oacceptabla för 

omgivningen. Det är då viktigt att vi vuxna i skolan bemöter eleverna med värme och 

förståelse i olika situationer och visar att vi bryr oss om eleverna och vad de gör. 

 Det är också viktigt att vi är tydliga i kontakten med eleverna och undviker diffusa eller 

dubbla budskap. Det är viktigt att ge kortfattade och tydliga instruktioner, helst via både syn 

och hörsel samtidigt. Det är också viktigt att använda beskrivande gester när man ger en 

instruktion , eller att visa något konkret föremål som hör ihop med situationen. Låt eleven 

upprepa instruktionen. Det är också viktigt att vara konsekvent och att ställa adekvata krav 

på eleverna. Då nya misslyckanden bör förhindras är det viktigt att man stoppar eleverna i 

situationer som de inte klarar, men även viktigt att uppmuntra dem till att våga där man tror    

sig veta att de kommer lyckas. 

Det är också viktigt att inte försätta eleverna i svåra valsituationer.  

Förändringar bör förberedas så att eleven kan känna trygghet i att veta vad som kommer att 

hända. Lova aldrig något förrän man vet vilka regler och normer man kommit fram till i 

arbetslaget.Uppmuntra och stödja eleverna till att utveckla positiva relationer. 

 

De företeelser som kan utlösa dessa elevers rädsla och aggressivitet är enligt 

Brieditis, m.fl., (1988) att behöva göra om samma övning en gång till, att behöva 

slutföra en påbörjad uppgift. Att förflytta sig till en annan lokal eller gå från en 
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aktivetet till en annan. Att behöva vänta på sin tur eller att misslyckas.  

 

Det är då enligt Forsström(1995)och Hellström (2007) viktigt att ligga "steget före" 

eleven för att hjälpa det att undvika misslyckanden. Det kan den vuxne göra genom 

att förutse i vilka situationer det kan uppstå problem, förbereda dessa och hitta vägar förbi 

väntade svårigheter. 
 

 

4.5.2  Klassrumsmiljön 

 
Enligt Kadesjö (1996) är andan i klassrummet avgörande för 

koncentrationsförmågan hos alla elever i klassen. En inlärningsvänlig atmosfär i 

klassrummet kännetecknas av att eleverna  känner sig accepterade och omtyckta 

Vet vad de får och inte får göra och varför man sätter gränser samt möts med 

tolerans, förståelse, intresse och respekt. Att de får hjälp med sina svårigheter och 

uppmuntran beröm och erkännanden. Att de känner att de duger.  

 

Fler författare ger exempel på vad som är viktigt i klassrumsmiljön.  

Hellström (1995) menar att man ska undvika att byta placering, eftersom det innebär 

så många nya intryck och nya relationer. Eleven behöver en egen bänk med få saker 

i. Det ska vara ordning i bänken. Ibland kan det behövas en lugn vrå i klassrummet 

dit eleven kan gå när det känner behov av det. 

 

Brieditis.K. m.fl. (1988) säger också att det är bra att låta var sak ha sin bestämda 

plats i klassrummet. Undvik att pynta för mycket, speciellt i början av terminen. Låt 

eleverna vara med och pynta klassrummet.Bra belysning, höj -och sänkbara 

skolbänkar med vinklingsbara bordsskivor och stolar som inte välter så lätt. Gärna 

med fotstöd.En så låg ljudnivå som möjligt. 

 

Barn med ADHD behöver ha en egen avgränsad sittplats i klassrummet, helst en 

traditionell bänk. Barnets placering är viktig. Ofta bör de sitta nära läraren. Sitter de 

tillsammans med andra elever kan man behöva markera gränser med t.ex tejp. 

Eleven bör inte behöva byta sittplats, Eleven kan också behöva ha en lugn vrå i 

klassrummet. Även ljudnivån och miljön i klassrummet är viktig. Miljön ska kännas 

enkel och överskådlig och ljudnivån så låg som möjligt. Det är också viktigt att 

saker finns på bestämda platser och att det är lätt att hitta och hålla ordning 

(Hellström 2007). 

 

 
4.5.3  Skolmiljön 
 

För elever med ADHD-problematik behövs ofta vuxna i närheten då de ofta 

missuppfattar andra elever och därigenom hamnar i konflikter. Det är vanligt att de 

hamnar utanför på raster och i andra sammanhang. Det är därför viktigt att elevens 

dag planläggs noga. De fungerar bäst om det finns en klar struktur och fasta rutiner. 

De behöver mycket uppmuntran, stöd och vägledning (Hellström,1995). 
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4.5.4  Undervisningen 

 

Enligt Forsström (1995) är nyckelorden att utgå från: förenkla, förkorta, begränsa, 

strukturera, tydliggöra. 

 

Hellström (2007) menar att följande saker är viktiga att tänka på i undervisningen:  

 

Hela skoldagen behöver planläggas noga. Det gäller såväl lektionstimmar som raster, 

måltider och andra aktiviteter utanför klassrummet.Fasthet, tydliga gränser och ramar 

behövs som kan ge struktur i tillvaron och göra världen begriplig och påverkbar. Då 

elever med ADHD har svårt att få grepp om tillvaron har de ett behov av en tydlig 

struktur. De mår bra av dagliga rutiner och ett tydligt upplägg av sin dag. De behöver 

få veta vad de ska göra, när saker inträffar och i vilken ordningsföljd samt hur det 

ska gå till. Ett individuellt dagsschema där man genom text eller bilder visar vad som 

händer under dagen underlättar för dessa elever. Även den icke klassrumsbundna 

tiden såsom raster behöver schemaläggas. Övergångssituationer av alla slag, till 

exempel raster och pauser är kritiska för dessa elever, men kan underlättas om barnet 

förbereds för dem strax innan de inträffar 

Lektionerna måste vara väl förberedda, annars blir det lätt kaos .Arbetspassen får inte 

bli för långa. Satsa på korta pass med tydlig början och slut. Om man lägger in 

planerade avbrott där eleven får vila och röra på sig kan uthålligheten öka och eleven 

får ny energi. Var medveten om att eleven har bra och dåliga dagar.  

Elever med stora koncentrationssvårigheter är mycket ojämna och växlar i sitt humör, 

i sitt sätt att reagera och i sin förmåga till inlärning och prestationer 

 

De behöver få hjälp med att utveckla mer effektiva inlärningsstrategier och 

problemlösningsmetoder. Eleven upplever ofta att saker bara händer utan att det själv förstår 

hur det går till och än mindre hur det själv ska kunna påverka skeendena. Därför behöver 

de hjälp med att sätta ord på vad som händer för att därigenom kunna förbättra sin 

förmåga till reflektion och eftertanke och utveckla ett "inre språk". De behöver också 

hjälp med att lära sig studieteknik bla. hur man markerar det viktiga. 

 

Ge tydliga instruktioner inför en uppgift, till exempel i form av ett schema som visar 

steg för steg vad barnet ska göra. Ta en sak i taget och tillåt eleven att fullfölja innan 

du ger nästa uppgift. Instruktioner och förklaringar måste vara entydiga och kortfattade 

och får  inte bli för ordrika. Språket behöver hållas på en konkret och åskådlig nivå. 

Användning av bilder och liknelser i språket kan förtydliga och åskådliggöra 

innebörden i det sagda. Använd ett tydligt kroppsspråk med gester, tecken och 

mimik.Agera mer än du pratar och förklarar. Tala om vad du vill att eleven ska göra 

steg för steg. Vädja och tjata inte och använd påståenden, inte frågor och negationer. 

Använd ett bestämt men vänligt tonfall och tänk på vilket budskap du förmedlar till 

barnet och de andra barnen. Förvissa dig om att barnet uppfattat vad du sagt och be 

det repetera Hjälp eleven att komma igång med arbetet och ge stöd under det att 

barnet utför uppgiften i form av verbal uppmuntran, fysisk närhet, ögonkontakt eller 

vad som fungerar bäst. Ibland behöver eleven också hjälp med att avsluta uppgiften. 

Här kan man använda en timer eller något annat som visar att det snart är dags att 

avsluta. De behöver ofta en vuxen som finns nära till hands som kan hjälpa eleven 

att fokusera uppmärksamheten på uppgiften och det väsentliga i den, och som kan 

återföra eleven när uppmärksamheten börjar "vandra iväg". 
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Undervisa på ett sätt som är intresseväckande och fångar uppmärksamheten.Berätta 

fängslande och entusiastiskt på ett språk som barnet förstår, genom att använda 

kroppsspråk och variera tonläget. Var uppmärksam på om barnet verkligen lyssnar 

och är aktivt. Ställ mycket frågor.Tänk på att hålla tempot och inte bli för 

långrandig.. Använd färger pedagogiskt och rama in det du vill att barnen ska 

fokusera på. Åskådliggör med bilder, illustrationer, föremål eller konkreta exempel 

Konkret och åskådligt material som eleven själv kan laborera med fungerar ofta 

bättre än bara papper och penna, t.ex. i matematik. För att stimulera och bibehålla 

elevens uppmärksamhet är det viktigt att eleven själv får vara aktivt i 

inlärningssituationen. 

 

Det är viktigt att eleven får möjlighet att arbeta ostört utan att bli distraherat och 

avbrutet och att eleven får tillräckligt med tid för att fullfölja uppgiften i sin egen takt. 

Dela upp inlärningsstoffet i tydliga och avgränsade avsnitt med markerad början och 

slut. Eleverna har annars lätt för att uppleva det som att de "drunknar" och ge upp för att 

uppgiften ter sig oändlig och övermäktig.  

Elevens motivation och uppmärksamhet kan öka om man förstärker och åskådliggör det som 

eleven ska lära sig, t.ex. med hjälp av bilder, diagram, färger, belysning och så vidare. 

Bille/Brieditis (1984) menar att eleverna ofta behöver en mall att följa när de ska planera sitt 

arbete, då de har svårt med motorisk planering. Konkreta regler som - Ta fram det du 

behöver, Lägg var sak på sin plats. Se till att du sitter bra. Börja arbeta- kan hjälpa dem på 

vägen. 

 

 

Hjälp barnet att hålla ordning i bänken eller skåpet genom regelbundna inspektioner. 

Se till att barnet har en egen krok i korridoren. Färgmärk böcker och ge barnet 

dubbla uppsättningar av sådana böcker och kompendier som ska användas både 

hemma och i skolan. Ge eleven en pärm med färgmärkta flikar där du samlar alla 

papper. Ha särskilda papper för hemuppgifter. Ge eleven en anteckningsbok och 

kalender och se till att de använder den. Kutscher (2010) säger att det finns fem 

grundläggande verktyg som hjälper eleverna att organisera skolarbetet; En 

anteckningsbok att skriva upp hemuppgifter i, en månadsplanering för mer långsiktig 

planering av uppgifter, en mapp till papper som skickas mellan hem och skola, en 

enda pärm,samt någon som hjälper eleverna att se till att verktygen används.  

 

Duvner (1996) säger också att det är viktigt att man  undviker att fler personer talar samtidigt. 

Sätt upp delmål och hjälp eleven att se när det går framåt. 

Gör uppgiften överskådlig och begriplig genom att gå igenom vad som skall 

utföras,hur det skall göras och med vilket material, vad som händer sedan 

Att få ett litet arbetsschema i skrift eller bilder om vad som skall göras kan underlätta 

koncentration och uthållighet. 

Undviker "döda pauser" då barnet inte har klart för sig vad det skall göra.  

Genom att eleven också själv sätter ord på vad det gör stimuleras det språkliga tänkandet, och 

därmed förstärks elevens förmåga att styra  sitt beteende. Det är bra att göra tidsplaneringen 

tydlig med visuell hjälp. En äggklocka är ett sätt att lära in tidsbegrepp, att kunna se hur 

tiden går, och ger också en trygghet i att kunna se när ett arbetspass är slut. 

 

Riklig uppmuntran och olika former av belöning, liksom uppgifter som har en 

inbyggd belöningsaspekt förbättrar koncentrationsförmågan.  

Belöningar behöver komma i nära anslutning till det önskvärda beteende man vill 
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förstärka. Det samma gäller bestraffningar. Eleverna har svårt att arbeta för 

långsiktiga mål. Kutscher(2010) menar dock att bestraffningar är totalt verkningslösa. De 

skapar mer konflikter än framsteg. I stället är det viktigt att bevara lugnet och försöka 

hitta en lösning tillsammans med eleven  (samarbetsbaserad lösning). Det bästa är om 

man redan i förväg kan se vilka faktorer som kan vara utlösande och tillsammans utarbeta 

en plan för hur man kan förebygga dessa. 

 
 

4.5.5  Läromedel 

 

Kadesjö (1996) ger förslag på vad läraren bör fundera kring när det gäller att finna 

lämpliga uppgifter: 

 

Vad kan eleven sedan förut? 

Stämmer uppgiftens abstraktionsnivå med barnets sätt att tänka? Hur konkret måste 

instruktionen vara?  

Hur omfattande kan uppgiften vara, hur många steg klarar barnet?(Kadesjö, 1996,s 143) 

 

Läromedel ska enligt Bille/Brieditis (1984) också väljas med hänsyn till följande (så 

långt det är möjligt): 

Stor text och luft mellan raderna. God kontrast mellan text och bakgrund (helst svart 

text på vit yta).Högst en bild på varje bokuppslag eller boksida 

God avvägning mellan text och bildyta och väl avgränsade bilder i förhållande till 

text.Tydliga bilder utan för mycket ovidkommande detaljer.  

Man bör använda linjerade och rutade papper med förstärkta linjer . 

Vid behov kan man skärma av texten med ett fönster, klippt i papper vid läsning. 

Pennor med tyngder i och tunga linjaler ger barnet en förstärkt rörelseuppfattning. 

  

De elever som har svårt att hålla sig till en sak i taget, som är pressade av att inte 

kunna överblicka sin egen förmåga och som inte förstår att man inte måste kunna allt 

på en gång, reagerar ofta negativt på tjocka böcker.  

Små tunna häften och lösa blad har här stora fördelar. Det stärker självförtroendet att ha 

klarat av det och ger motivation till att ta itu med nästa uppgift (Brieditis K  m.fl., 1988). 

 

Läromedel som är åskådliga och tydliga och med enkel och ren layout är enligt 

Hellström (2007) viktigt. Man kan ge en penna med tjockare skaft om eleven har 

nytta av det. Eleven kan också använda talböcker vid behov. Många barn har också 

stor nytta av datorn både för att skriva och för att lära( Hellström 2007). 
 

 

4.5.6  Den icke klassrumsbundna delen av skoldagen 

 
Eleven tillbringar en stor del av dagen utanför klassrummet. Raster, lunch, tid i 

korridoren och omklädning till gymnastiken m.m. 

Kadesjö (1996) beskriver dessa pass som de svåraste för elever med 

koncentrationssvårigheter. Genensamt för de här situationerna är att de består av ett 

virrvarr av intryck, som skapar förvirring och osäkerhet hos eleven, vilket kan resultera i 

aggressiva reaktioner eller att eleven drar sig undan från kamraternas lek. Kadesjö menar 

att skolans syn på rasternas betydelse för elever måste ändras. Fungerar inte dessa och 

andra situationer utanför klassrummet för eleven, gör inte lektionerna det heller. 
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Även Hellström (1995) menar att lärarnas närvaro på
,
 rasterna borde vara given. 

Rasterna behöver utnyttjas medvetet för att hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga till 

samspel och lek med andra elever. 

 

Kadesjö (1996 )menar att man kan hjälpa eleverna i dessa situationer genom att 

planera raster, måltider och förflyttningar mellan lokaler  och låta eleven gå ut på rasten och 

till matsalen några minuter före de andra eleverna. Låt eleven slippa stå i kö.  

I matsalen skall eleven sitta vid samma bord som läraren. 

 

 Ge om möjligt eleverna tillgång till avgränsade lekytor som inbjuder till lek i liten 

grupp. Vuxna skall finnas ute på rasten för att hjälpa barnet till samspel med andra 

elever. 

I vissa fall måste eleven hjälpas till helt andra sysselsättningar, t.ex. vara hos 

vaktmästaren eller gå till fritidshemmet. 

I korridoren är det bra om eleven har sin väggkrok en bit från de andras. 

Vid om och påklädningstillfällena kan det vara nödvändigt med en närvarande vuxen. 
 

 

4.5.7 Kamratrelationer 

 
De flesta elever med ADHD-problematik har svårigheter att skapa och utveckla 

kamratrelationer. Kadesjö (1996) framhåller att det är elevens grundläggande 

svårigheter som starkt påverkar förmågan att få kamrater.  

"Barnet kan inte själv rå för sina svårigheter och får därigenom inte klandras och 

betraktas som elakt, egoistiskt eller asocialt. Det rör sig i stället om ett barn som har 

svårt att handla på ett sådant sätt att det blir omtyckt av kamrater och som är ledset för 

sin oförmåga att skapa goda relationer" (Kadesjö,1996,s 193-194). Hellström (1995) 

konstaterar att elever med ADHD har brister i sin sociala kompetens och att detta 

påverkar deras förmåga att utveckla positiva kamratrelationer. Bristerna i social 

kompetens yttrar sig som svårigheter att uppnå ömsesidighet i sociala relationer och 

leva sig in i andras känslor och tankar.De har svårt att avläsa sociala signaler 

och förstå och följa regler (såväl uttalade som outtalade)  

De faller lätt andra i talet, pratar mest själv, märker inte om omgivningen är 

intresserad  osv. 

 

Kadesjö visar på tre mål för att hjälpa elever till förbättrade kamratrelationer: 

1. ”Underlätta för de andra eleverna att se positiva sidor hos eleven. 

2. Hjälp eleven att utveckla sådana förmågor och intressen som är betydelsefulla i 

umgänget med andra 

 3. Hjälp eleven att bli bättre på att leka och samspela" (Kadesjö,1996, s 200). 

 

Många barn med ADHD har svårt med kamrater, även om det inte gäller alla. Eleven med 

ADHD kan också vara en stor påfrestning för de andra barnen i en grupp. Det är då 

viktigt att du som pedagog är uppmärksam på vilka signaler du sänder till övriga elever. 

Hur du är kan på verka inställningen hos de andra eleverna. Om man har ett positivt 

klimat och en god sammanhållning i klassen accepteras eleverna med ADHD lättare.  

 Lyft fram elevens starka sidor inför barnet självt och inför de andra eleverna i gruppen 

eller klassen. Förklara för kamrater på ett sätt som skapar förståelse och tolerans för att 

alla är olika och unika och att vissa kan behöva mer stöd än andra (Hellström 2007). 
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4.5.8  Motorisk träning 

 

Duvner (1996) menar att eleven behöver utforska rummet och föremålens form med sin 

motorik och sina sinnen, ta isär och sätta ihop föremål och konstruera nya ting för 

att så småningom genom sin konkreta erfarenhet utveckla ett abstrakt spatialt 

tänkande.Gillberg (2005) menar att ungefär 20% av eleverna med ADHD kan ha 

nytta av motorisk träning.Många elever med ADHD kan ha stor glädje av att endast 

delta i den ordinarie gymnastikundervisningen, men samtidigt mår många av 

eleverna bäst av att vara befriade från den. Detta på grund av att man inte ska utsätta 

dem för situationer där de inte kan nå upp till förväntningarna från kamraterna.  

 

Duvner( 1996) menar att man genom att lägga pussel, konstruera med klossar och 

LEGO och att bygga i kartong och trä övar spatialt tänkande.  

Mängd och talbegrepp liksom höger-vänster uppfattning är andra delar av spatialt  

tänkande som kan tränas genom konkret erfarenhet med kroppen och i sång-

rörelselekar. 

Rim och ramslekar används för att medvetandegöra talspråkets form. Barnet övar att 

känna igen och särskilja ljudlika ord och uppfatta ordens stam, ändelser och 

ordsammansättningar. Det övar att föreställa sig vad det blir för ord om man tar bort ordets 

första ljud och byter ut det mot ett annat ljud. Det lär sig också att analysera vilka ord 

som börjar eller slutar på samma ljud. 

Korttidsminnet kan övas i olika kom-ihåg-lekar som "ett skepp kommer lastat" och 

liknande (memory) 

Turtagning kan övas i enkla sällskapsspel, där den vuxne är aktiv på ovan beskrivet sätt för att    

behålla ledningen och kunna stå för struktur och regler. 

 

Motorisk träning kan ha olika inriktning:  

Funktionsträning för att förbättra koordination, precision, uthållighet , 

motorisk planering och automatisering av rörelsemönstren.Träning av perception, 

kroppsuppfattning, begrepp och språk i lekar där rörelse, rytm, musik och språk 

ingår.Stimulering för att förbättra muskelspänningen, vakenhet och koncentrationsför- 

måga.Rörelselek i liten grupp för att barnet skall våga delta, eller för att öva  

ömsesidig lek, regler, konfliktlösning och annat socialt samspel.  

Det är naturligtvis önskvärt att rörelse träning så långt möjligt sker i form av naturliga 

lekbetonade aktiviteter, både för att leken är motiverande, och för att man inte 

onödigtvis skall betona elevens svaga sidor. Väsentligt för den fortsatta motivationen 

är också att träningsuppgifterna är lagom utmanande, men ändå så pass lätta att lära in att 

eleven upplever en kontinuerlig förbättring. Övnings - tillfällena bör därför vara 

mycket korta, högst 15 min. (Bille/Brieditis, 1984). 
 

 

4.6  Datorstöd i undervisningen till barn med ADHD 

 
Även ett mycket överaktivt barn klarar oftast att sitta i timmar koncentrerade på ett 

dataspel, då den rörliga bilden fångar uppmärksamheten, dataskärmen fokuserar och  

avgränsar, och uppgiften är motiverande och ställer föga krav på delad   

uppmärksamhet. Erfarenheter från bildskärmsarbete talar för att skärmens ljusflimmer 

eller elektromagnetiska strålning kan tänkas vara vakenhetsstimulerande. Att arbeta med 

dator kan vara ett sätt att öka motivationen och ge hjälp att fokusera på 

arbetsuppgiften. (Duvner,1996) 
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Handikappinstitutet gav DataResurs Centret (DRC) vid Folke Bernadottehemmet i 

uppdrag att undersöka vilka erfarenheter som gjorts i Sverige och i andra länder när det 

gäller datorstöd för barn med ADHD. Då få systematiska undersökningar fanns 

resulterade det i att ett tvåårigt projekt startade. Syftet var att undersöka effekten av 

datorstöd i undervisningen av dessa barn. Projektet pågick läsåren 1992/93 samt 1993/94. 

Undersökningen visade att datorstöd: 

 

 ökar koncentrationen 

 höjer motivationen 

 stärker självförtroendet 

 överbygger motoriska svårigheter 

 

Man kunde också visa att inlärning av tabeller och veckans ord genom datorträning 

visade sig bättre än traditionell träning. 

Slutsatsen som kunde dras av projektet var att datorn är ett värdefullt komplement 

till övrig undervisning av ADHD-elever i skolan. (Gisterå 1995) 

Kutscher (2010) uppmuntrar användningen av datorer i skolarbetet då många elever 

härigenom blir fria att låta medvetandet inrikta sig på tankar och idéer istället för på 

bokstävernas form. Gör man något fel behöver inte hela texten skrivas om. 

Stavningskontrollen är också bra för många av dessa barn som ofta även har dyslexi. 

De måste ändå välja vilket stavningsalternativ som är det bästa. Dessa barn kommer 

förmodligen inte att skriva mer än sin namnteckning i framtiden.  

 

Idag finns också mycket spel till datorer som tränar både stavning, grammatik, matematik, 

logiskt tänkande m.m. Även till ipads finns mycket appar man kan ha stor nytta av i 

undervisningen. Klingberg har utvecklat ett datorspel för träning av arbetsminnet, som har 

visat sig ha goda effekter på elever med ADHD. Klingberg menar att barn med ADHD kan bli 

hjälpta av att träna upp arbetsminnet. Han anser att detta leder till att koncentrationen 

förbättras. Det gäller enligt Klingberg oavsett ifall det finns en diagnos eller inte. 

(Medicinsk Vetenskap nr 1 2011) Det finns inget vetenskapligt stöd enligt SBU (Statens 

beredning för medicinsk forskning) för att hävda att detta program minskar symtomen hos 

elever med ADHD. På Gärdesskolan i Sollentuna genomfördes förra året ett projekt med  

arbetsminnesträning med detta dataprogram.  Flera av eleverna tyckte att de hade  lättare bl.a 

för att lära sig glosor efteråt. Metoden  tar dock  mycket lärar/elevtid i anspråk, men utifrån de 

resultat de sett hittills kommer de att fortsätta använda programmet. För att veta om 

programmet ger resultat på längre sikt behövs dock en längre testperiod. (Specialpedagogik, 

2011-04-11) Just nu pågår en forskningsstudie på Karolinska Institutet där 200 personer med 

ADHD ingår för att utröna effekterna av att träna arbetsminnet med hjälp av dataprogrammet. 

Studien ska vara klar om två år (SVT.se 2014-11-13).  

 

 
4.6.1 Specialundervisning 

 

Kadesjö (1996) ser specialundervisningen som en rättighet för barnet.  Syftet och målet 

med specialpedagogiken formulerar Kadesjö på följande sätt: 

"Specialpedagogikens huvuduppgift är att ge barnet en möjlighet att lära sig i sitt 

eget tempo och på sin nivå med stöd av riktade instruktioner och täta reaktioner från 

läraren. Detta bör ske i en miljö där barnet inte störs av en mängd ovidkommande 

intryck. Med kunskap om barnets inlärningsstrategier och med förståelse för hur det 
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reagerar ska specialläraren hjälpa barnet att övervinna det motstånd mot inlärning 

och den bristande tilltro till sin förmåga som många misslyckanden fött. 

Specialundervisningens mål för barn med stora koncentrationssvårigheter bör kort sagt vara 

att lära barnet att bli bättre på att lära" (Kadesjö, 1996, s 149). 

 

Det är enligt Hellström (1995) angeläget att specialundervisningen så långt det är 

möjligt integreras i den vanliga undervisningen och att specialpedagogisk kunskap 

sprids till alla lärare. Specialläraren/Specialpedagogen har en mycket viktig roll i 

detta arbete. Det viktigaste stödet i skolan är den förståelse  och det 

vardagsbemötande eleven får inom ramen för den ordinarie undervisningen av lärare och 

annan personal. Eleverna behöver en individualiserad och tillrättalagd pedagogik. Det finns 

naturligtvis gränser för hur långt detta kan ges inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Specialundervisning behövs därför också finnas, som ett komplement. En 

kvalificerad special undervisning bör lyfta fram och utveckla elevens förmågor och 

möjligheter, snarare än att fokusera på hinder och begränsningar för olika elever. 

 

Gislason/Löwenborg (1995) menar att när man planerar undervisningen för elever med 

behov av särskilt stöd, frågar man sig ofta om eleven får det bäst i en liten 

undervisningsgrupp för barn med liknande svårigheter, eller om eleven bäst kommer 

till sin rätt i sin ursprungliga normalklass. Hela klassens arbete kanske påverkas starkt 

negativt av elevens beteende. Små undervisningsgrupper kan också skapa en lugnare 

arbetsmiljö för eleven, liksom i vissa fall även för den klass som en störande elev 

lämnar. Att få sin undervisning tillsammans med andra med liknande svårigheter kan i 

vissa fall ge en starkare självkänsla, att de känner att de duger som de är. En lärare med 

specialkunskaper just för denna grupp kan lättare förstå deras behov. En mindre grupp 

kan ge varje elev mer tid. Uppenbara risker finns dock att elever med svårigheter 

blir stämplade och att en specialplacering kan bli början på en utslagningsprocess. En 

risk finns också att elever med svårigheter och de som ska undervisa dem isoleras från 

skolan i övrigt. Det bör finnas en tydlig plan för varje elev och ett intensivt samarbete 

mellan föräldrar och övriga lärare på skolan. När    man skapar små grupper för elever  med 

inlärningssvårigheter, är det viktigt att inte blanda olika typer av svårigheter i samma 

grupp. 
 

 

4.6.2  Samarbete med föräldrar 
 

I Lgr 11,s.16 säger man "Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för 

elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars 

utveckling och lärande”. 

 

En bra förutsättning för samarbetet är om både lärare och föräldrar kan se varandra 

som vanliga människor och bli så trygga att de vågar vara sig själva. Båda parter 

måste befinna sig på samma nivå och respektera varandras roller: föräldrarna är experter 

på sina barn, lärarna är experter på att undervisa dessa barn (Andersson, 1996). 

Föräldrarnas kunskaper om sitt barn måste tas tillvara och de måste ges möjlighet att 

aktivt påverka sitt barns skolsituation, till exempel i den individuella planeringen. 

För att ett gott samarbete skall komma till stånd, krävs att skolans personal har 

förståelse för och kunskap om barnets behov (Hellström 1995). 

Det är viktigt att skolans personal är medveten om vilken pressande situation många 

föräldrar till barn med ADHD-svårigheter befinner sig i och att man har med detta 

perspektiv i samarbetet med föräldrarna. 
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Det kan uppstå svårigheter i samarbetet med föräldrarnat om de  inte verkar se eller erkänna 

barnets problem. Det är ofta en lång och svår process att inse sitt barns problem och 

denna process kan inte forceras. Skolans uppgift är då att på ett sakligt och 

förtroendeingivande sätt informera föräldrarna om hur man upplever elevens problem 

(Hellström 1995). 

För att ge elever med ADHD det skyddsnät som deras bristande förmåga till 

organisation kräver är det mycket viktigt att pedagogen och föräldrarna håller en 

nära kontakt (Kutscher 2010). 
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5  Metod 
 

I detta kapitel kommer jag att ta upp varför jag har semistrukturerade intervjuer samt 

använt mig av en kvalitativ metod. Detta då jag velat ha svar på vilka situationer 

barn med diagnos ADHD har svårigheter med i skolan och hur man som pedagog 

kan underlätta undervisningen och bemöta elever med ADHD och deras föräldrar, så 

att barnen uppnår ett optimalt resultat. (se syfte) Jag har även valt att ha ett 

hermeneutiskt synsätt i min undersökning, vilket jag kommer redogöra för.  Mitt 

urval av respondenter i min undersökning, samt de etiska aspekterna jag haft att ta 

hänsyn till, kommer jag ta upp här. Även mitt tillvägagångssätt, en analys av min 

undersökningsmetod samt metodkritik.  
 

 

5.1  Kvalitativ metod 
 

En kvalitativ metod använder sig av ett induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 

praktik. Teorin genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten. Tyngden ligger på 

en förståelse av den sociala verklighet av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet. Den kvalitativa forskningen är inte lika mätbar som den kvantitativa forskningen 

då den är mer ostrukturerad, varje undersökning får olika svar eftersom det endast finns några 

teman eller fåtal frågeställningar att utgå ifrån. Det går då att utveckla frågeställningarna och 

på så sätt komma in på olika spår vid varje undersökning. Detta gör att den inte går att 

jämföra med en kvantitativ metod då den kvalitativa metoden är mer inriktad på ord än på 

siffror. (Bryman 2011). Då mina frågeställningar är av kvalitativ karaktär ger kvalitativa 

intervjuer mig ett mer relevant och nyanserat resultat. 
 

 

5.2  Hermeneutiskt synsätt   
 

Hermeneutik som term kommer från teologin och när den används inom samhällsvetenskapen 

rör den teori och metod i samband med tolkning av människors handlingar. 

 

Ett hermeneutiskt synsätt grundar sig på förståelse av människors beteende till skillnad på ett 

positivistiskt som grundar sig på en förklaring av det mänskliga beteendet. Hermeunetiken 

inbegriper alltså en empatisk förståelse av människors handlingar mer än på de krafter som 

påverkar dessa (Bryman 2011). 

 
 

5.3  Val av metod 
 

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer, då detta ger mig en 

större möjlighet att utveckla ett påstående eller en fråga som uppkommer. 

Enligt Bryman (2011)  gör valet av en kvalitativ intervju varje intervju unik och kan inte 

jämföras med en kvantitativ intervju där allt är strukturerat och där frågorna inte ger något 

utrymme för ytterligare frågor. 

I en semistrukturerad intervju är det också meningen att respondenten ska känna frihet, att 

med egna ord beskriva sina erfarenheter och tankar kring det studerade ämnet, och inte på 

något betydande sätt styras av frågeställaren (Bryman  2011). 

Då jag vill grunda mitt arbete på en förståelse har jag valt ett hermeunetiskt synsätt.   
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5.4 Urval 
 

När jag skulle välja ut vilka jag skulle intervjua upptäckte jag att många lärare inte upplevde 

sig ha tid med en intervju. Jag ringde en mängd rektorer, men fick sedan genom lärarkollegor 

tag på två lärare på två olika skolor som alla har lång erfarenhet av att jobba med barn med 

ADHD.Dessa två intervjuer gjordes -99, medan den tjedje intervjun gjordes 2013. Den tredje 

intervjun gjordes med en arbetskollega som jag visste hade jobbat med barn med ADHD-

diagnos. Detta gjorde att valet av intervjupersoner blev ett bekvämlighetsurval dvs. man 

använder sig av personer som finns tillgängliga (Bryman  2011). 
 

 

5.5  Genomförande 
 

När jag bokade tid med lärarna för intervju talade jag om vilka frågor jag tänkte ställa samt att 

intervjun beräknades ta ca 1 timme. Detta gav även lärarna lite tid till reflektion över frågorna 

innan intervjun. Vid intervjuerna har jag använt mig av några färdiga, öppna frågor.(se bilaga) 

Dessa har i vissa fall även genererat följdfrågor Enligt Bryman (2011) gör  en kvalitativ 

intervju   varje intervju unik.Detta, gjorde att  lärarna kunde utveckla dem och berätta fritt om 

sin undervisning Detta gjorde att jag fick väldigt mycket information om hur deras 

undervisning bedrevs. Jag antecknade stödord under intervjuerna och därefter skrev jag ner 

svaren i direkt anslutning till intervjutillfället.Lärarna fick sedan läsa igenom vad jag skrivit 

och därigenom se vad de ville ändra/lägga till. Jag bearbetade sedan vad de sagt och skrev ner 

det under respektive fråga. Detta färdiga resultat fick de också ta del av. 
 

 

5.6 Bearbetning och analys 
 

Jag har valt att redogöra för intervjuerna utifrån mina frågeställningar. 

Sammanställningen sker således utifrån en tematisk grund. Jag kommenterar också 

deras likheter – olikheter i min resultat - och analysdel. Där jämför jag dem också 

med min empiriska undersökning. Skolorna jag gjorde mina intervjuer på är olika så 

tillvida att någon är en ”vanlig” skola och någon en specialskola för barn med 

specifika behov. Ändå föreligger en hel del likheter i sättet att undervisa på.  

 

Att skriva så öppna frågor som jag gjorde gör att man till kan få svar på mycket  

mer. Det blir då inte bara ett svar på den fråga man från början ställde, utan man kan 

utifrån svaren också få en större inblick i verksamheten.Det svåra blir då istället att 

avgränsa vad som är relevant information utifrån mina frågeställningar. 

Hade jag valt att undersöka frekvensen av diagnostiserad ADHD från 60-talet och 

fram till idag hade det givetvis varit lättare att avgränsa. Tycker att jag fick adekvata 

svar på de frågor jag ställde. Har även fått ta del av mycket som går utanför mina 

frågeställningar och som jag kan ha nytta av i mitt dagliga arbete som lärare.  
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5.7 Trovärdighet och äkthet 

 
Vid en kvalitativ undersökning finns enligt Bryman(2011) två grundläggande 

kriterier för bedömning: trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består av fyra 

delkriterier – tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera. För att skapa tillförlitlighet är det viktigt att undersökningen utförs 

i enlighet med de regler som finns, samt att de personer som ingår i undersökningen 

får ta del av resultaten för att dessa ska kunna bekräfta att forskaren uppfattat 

verkligheten på ett riktigt sätt.  

Vid en kvalitativ undersökning är redogörelserna av hur undersökningen gjorts 

avgörande för bedömningen av om resultaten är överförbara till en annan miljö. För 

att förbättra pålitligheten i kvalitativa undersökningar ska man säkerställa att det 

skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser i forskningsprocessen, 

t.ex. problemformulering och urval av respondenter. Att kunna styrka och 

konfirmera innebär att man försöker konfirmera att man handlat i god tro utifrån att 

det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning. Det ska 

också vara uppenbart att man inte medvetet låtit personliga värderingar påverka 

utförandet och resultatet från en undersökning (Bryman,2011). 

 

För att skapa tillförlitlighet till min undersökning har jag låtit samtliga personer j ag 

intervjuat se vad jag skrivit i min intervjudata, så att dessa då kunnat konfirmera 

uppgifterna. Har även försökt att återge hur jag gått tillväga i min undersökning så 

att andra kan bedöma om denna är överförbar till en annan miljö. Mitt urval har jag 

valt att presentera i mitt resultat då det finns viss skillnad mellan de skolor där mina 

respondenter arbetar. Jag har även valt att redogöra för intervjuerna i sitt ursprung. 

Det enda som jag tagit bort är sådant som av etiska aspekter inte bör finnas med  i 

min undersökning. Jag har även i övrigt försökt att förhålla mig så neutral som 

möjligt, så att mina egna värderingar ska färga av sig så lite som möjligt.  

 

 

5.8  Etiska aspekter 
 

Enligt Vetenskapsrådet 2002) finns fyra huvudregler att ta hänsyn till när det 

handlar om individskydd; Informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet.Informationskravet handlar om att informera respondenterna 

om studiens syfte och användning.De ska veta att de när som helst kan avbryta 

intervjun eller låta bli att svara på en fråga. Nyttjandekravet handlar om vad man 

änvänder studien till. Samtyckeskravet innebär att respondenterna innan intervjun 

genomförs ska ge sitt medgivande. Enligt konfidentialitetskravet ska inga personliga 

uppgifter finnas med i studien så att personen därigenom går att identifiera. 

De etiska aspekterna handlar enligt Bryman (2011) om hur man behandlar den 

information som man får ut av olika personer i undersökningen. Det handlar om att 

bara använda den information som är relevant för undersökningen. Allt deltagandet 

är frivilligt och de man intervjuar kan när som helst  välja att inte längre delta. 

Undersökningens syfte och uppläggning ska man ha kännedom om innan man deltar. 

Personuppgifter och andra känsliga uppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan 

komma åt dem. Det är viktigt att vi inte använder sådan information som kan skada 

personen ifråga. De uppgifter man samlat in får endast användas för 

forskningsändamålet.  
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I min undersökning har jag bara använt mig av det jag funnit relevant utifrån mina 

frågeställningar, eller haft ett mervärde. Alla har deltagit frivilligt och givetvis varit 

medvetna om att de kunnat hoppa av eller låta bli att svara på någon av mina frågor. 

De har också varit medvetna om vilken typ av frågor jag tänkt ställa och gett sitt 

samtycke till en intervju.  Alla namn och skolor är givetvis fingerade och endast jag 

och personerna jag intervjuat vet vilka de är.  

 

 

5.9  Metodkritik 

 
Mitt val av en kvalitativ undersökning ger en mer förståelsebaserad inriktning på intervjuerna. 

Det hade dock gett ett mer mätbart resultat med en kvantitativ undersökning. Detta hade också 

gett mer trovärdighet och en bättre överförbarhet av resultaten. Valet av en kvalitativ metod 

med semistrukturererade intervjuer gör också att mängden följdfrågor och de svar du får går 

utanför de ramar du satt upp. Du får på så sätt mer material att bearbeta. 

De tre personerna jag intervjuade var ett bekvämlighetsurval. Jag fick helt enkelt intervjua de 

personer som hade tid för en intervju. 

Bryman, 2011 menar att det är omöjligt att generalisera resultaten från ett 

bekvämlighetsurval, eftersom man inte vet vilken population detta är representativt för. 

Däremot kan resultaten kopplas samman till existerande resultat eller fungera som ansats till 

fortsatt forskning. I min analys ställer jag därför resultaten av min undersökning mot mitt 

teoretiskaforskningsresultat.  

Genomförandet av mina intervjuer då jag visserligen talade om vilka frågor jag tänkt ställa 

samt hur lång tid det skulle ta hade kanske vunnit på att frågorna presenterats skriftligt till de 

personer jag tänkt intervjua. .När jag valde att bara ge dem frågorna muntligt i förväg vann 

jag dock en del spontanitet i deras svar, som annars hade gått förlorad. 

 Det faktum att jag inte använde någon bandspelare kan också  ha gjort att jag missade viss 

information. Det finns enligt Bryman (2011) också en fördel med att inte använda 

bandspelare. Ofta blir respondenterna mer öppna i sina svar när bandspelaren stängs av. Hade 

jag gjort om alla intervjuerna idag hade jag nog valt att använda mig av mobilen för att spela 

in mina samtal för att lättare komma ihåg vad som sagts och inte missa eventuell viktig 

information.  

Då jag gjorde mina intervjuer före mobiltelefonernas tid, var det också mer synligt för 

respondenten att man spelade in. Idag är vi dessutom mer vana att synas i offentligheten. 
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6  Resultat och Analys 
 

Jag kommer här att redovisa svaren utifrån frågeställningarna i min undersökning.( 

Se bilaga). Detta för att tydliggöra skillnader och likheter mellan de respektive 

skolorna samt även med min litteraturdel. Jag har avidentifierat samtliga mina 

respondenter samt även skolorna. De lärare jag intervjuat har alla arbetat som lärare 

under mer än 10 år. Gemensamt för alla är att samtliga tidigare arbetat som 

klasslärare och även då kommit i kontakt med elever med ADHD. Ingen av lärarna 

är speciallärare/pedagog, men arbetar idag enbart med barn med ADHD i en mindre 

grupp. Skolorna skiljer sig lite åt, vilket är viktigt att ha i åtanke. Två av grupperna 

är i en vanlig kommunal skola, medan den tredje är en skola för elever enbart med 

denna problematik.Eleverna på skolorna går i grundskola, 1-7. 

 

 
6.1.1 Presentation 
 

Anna jobbar som lärare på Emilsbergsskolan i en liten grupp för elever med ADHD-

problematik.Denna lilla grupp är relativt nystartad-99. För tillfället har de fyra 

elever i gruppen.Två vuxna jobbar här. Brita jobbar på Lövängsskolan, också i en 

liten grupp med elever med ADHD-problematik. Här går 10-12 elever. Dessa elever 

utgör här en egen klass och kommer ursprungligen från olika skolor i regionen.De är 

tre anställda i klassen.Intervjun med Brita är gjord 2013. På Katthults skola där 

Björn arbetar går oftast bara 3-4 elever. Här är man en lärare per elev.Denna 

intervjun gjordes -99. 

 

 
6.1.2 Individuell undervisning/grupp 
 

 Målet för samtliga skolor är att eleverna successivt och så långt det är möjligt ska lotsas  

 tillbaka till den vanliga klassrumsmiljön. På både Emilsbergsskolan och på 

Lövängsskolan är vissa elever med sin ordinarie klass på vissa lektioner t.ex. 

gymnastik. De har även gemensam undervisning i den lilla gruppen.   

Hellström (1995) menar att ett sätt att kombinera fördelarna med en vanlig klass och en 

särskild undervisningsgrupp kan vara att eleven har en fast förankring i sin ordinarie klass, 

men tillbringar en del av tiden i den särskilda undervisningsgruppen. Detta har även 

Emilsbergsskolan och Lövängsskolan  menat vara en fördel. Det blir då lättare för eleven att 

kunna gå tillbaka till sin ordinarie klass när/om det är möjligt  Från början var en del av 

lärarna på Emilsbergsskolan oroliga för att gruppen skulle bli någon form av forna 

tiders Obs-klass. Dessa elever fungerar dock bra i den lilla gruppen och de andra eleverna 

tycker bara att det är bra att dessa elever får den  lugn och ro de behöver. Eftersom eleverna 

fungerar mycket bättre nu tror Anna att de allra flesta på skolan idag är positiva till detta 

arbetssätt.  

Anledningen till att man har lite mindre grupper av elever i skolan är att lärarna jag intervjuat 

anser att det blivit allt svårare att klara av dessa elever inne i ett klassrum med många andra 

elever. Anna Johansson, som undervisar på Emilsbergsskolan säger att ” Barnen med ADHD-

problematik blir störda av de andra eleverna som i sin tur ofta blir störda av barnen med 

ADHD” 

På Katthults skola undervisas eleverna enbart individuellt, eftersom dessa elevers svårigheter 

är mer uttalade än i många andra undervisningsgrupper enligt Björn, som undervisar här. Alla 

lärarna har även elevernas tidigare klasslärare till sin hjälp, samt även hjälp av handledning. 
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Gillberg (2005) menar att majoriteten av alla elever med ADHD har svårt att tillägna sig 

något av undervisningen i en stor klass om inte särskilda åtgärder vidtas. De flesta av 

eleverna skulle behöva få hälften eller mer av sin skolundervisning enskilt eller i liten grupp 

då den behöver vara mycket individualiserad. Kadesjö ( 2010 ) anser dock att det är viktigt 

att inkludera dessa barn i gruppen. Risken med en liten grupp speciellt för dessa elever är att 

den leder till utanförskap (exkludering). I första hand ska eleverna få hjälp inom den klass de 

tillhör. 

 

 
6.1.3 Undervisningen 

 

Alla grupperna följer läroplanen, men inriktar sig framförallt på de grundläggande 

färdigheterna, läsa, räkna och skriva. Samtliga skolor i undersökningen använder sig av 

arbetsschema.Enligt Anna på Emilsbergsskolan och Brita på Lövängsskolan är det mycket 

viktigt att detta schema är extremt tydligt. Deras koncentrationsförmåga varierar mycket från 

dag till dag. Det är därför en fördel att man kan göra ett nytt schema varje dag. 

Uppgifterna får inte vara för svåra. 

Anna säger också att det är viktigt att man aldrig ger sig. När man undervisar barnen gäller 

det enligt Anna att tänka på att de vill ha tydlig början och tydligt slut. Det går inte att hoppa 

över något. Älskar fylleri-uppgifter. Läroböckerna ska helst vara svart-vita och utan för 

mycket bilder. Det får inte heller finnas för mycket mönster osv. Det bästa är att ha små 

böcker, t.ex. Äppel-päppel eller liknande  Miljön ska vara lugn och tryggt och man måste ha 

tydliga gränser säger Brita på Lövängsskolan. Enligt Björn på Katthults skola gäller det också 

att kunna förutse vad de tänker göra innan de gör det.  På Katthults skola har man till 

skillnad från de andra mycket verklighetsbaserat lärande. Gemensamt för dem är också 

att de betonar att dessa elever är mycket kreativa och har en fullt normal intellektuell 

nivå. Samtliga lärare i undersökningen menar att beröm är mycket viktigt. Detta bör enligt 

Björn på Katthults skola ske direkt annars uppfattar eleverna det inte. På Emilsbergsskolan 

delar man ut planeter när man klarat av en uppgift. Är det något riktigt svårt man klarat av blir 

det tårtkalas. På Lövängsskolan och Emilsbergsskolan används datorn som belöning när man 

är klar med sina uppgifter. 

 Hellström (1995)  menar att man måste skapa fasta rutiner och regler i skolan som gör den 

trygg och förutsägbar för dessa elever. Man måste också vara medveten om att eleven har 

bra och dåliga dagar. Elever med stora koncentrationssvårigheter är mycket ojämna och 

växlar i sitt humör, i sitt sätt att reagera och i sin förmåga till inlärning och prestationer.  

. 

Både forskare och andra sakkunniga tycks dock vara överens om vari dessa elevers 

svårigheter ligger och vad det leder till i skolsituationen. Svårigheter vad gäller 

koncentration, hyperaktivitet, impulsivitet, motorik, kognition, perception, 

kommunikation, kamratkontakter och beteende kan föreligga. Alla elever har inte alla 

svårigheterna och graden av svårighet varierar också väldigt mycket.  Gillberg (2005) 

säger att eftersom ADHD är en samlingsbeteckning för olika former av störningar, 

medför det att elever med ADHD - problematik är en heterogen grupp. Svårigheterna kan se 

mycket olika ut och skifta i olika åldrar hos en och samma individ. Samtliga 

svårigheter kan vara mer eller mindre framträdande och ha varierande karaktär. 

Forsströms (1995) nyckelord: förenkla, förkorta, begränsa, strukturera, och tydliggöra 

sammanfattar mycket bra hur man kan underlätta för dessa elever:  

 

  Enkla arbetsscheman som görs nya varje dag. 

  Korta, klara instruktioner. 
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  Små arbetsböcker med få bilder. 

  Hjälp med att sätta ord på vad som händer. 

  Förbereda för eventuella förändringar i god tid. 

  Eleverna behöver också hjälp i kamratkontakter i allmänhet och i synnerhet i 

samband med  icke klassrumsbunden  tid.  

 

De undervisningsmetoder som barnen mår bäst av, är samma som för många andra barn, fast i 

en högre grad. Man kan göra den icke klassrumsbundna tiden så konfliktfri som möjligt  

genom förberedelser samt en ständig vuxennärvaro. Dessa barn behöver konsekventa och 

förstående lärare. De läromedel som passar bäst är böcker med stor text och luft mellan 

raderna och  högst en bild på varje sida. Datorn är också ett bra hjälpmedel för dessa barn, då 

de ofta också har svårt att skriva för hand på grund av sina svårigheter. 

 

 
6.1.4 Föräldrasamarbete 

 

 På Emilsbergsskolan träffar lärarna ofta föräldrarna. I början träffas de varannan vecka efter 

skolan, sedan var tredje. De tar då upp vilka framsteg som ev. gjorts. Hur eleven har fungerat i 

skolan och hemma. Det sker ett utbyte av information  mellan läraren  och elevens föräldrar för 

att man ska kunna göra sig en helhetsbild av elevens situation. 

På Lövängsskolan upprättas individuella planer för varje elev tillsammans med föräldrar och 

den ordinarie läraren. Sedan håller de en ständig kontakt. Vad gäller vissa elever varje dag. En 

bra kontakt med föräldrar är också viktigt då man måste se till elevens sammantagna 

situation. Har något hänt hemma kan detta ofta påverka deras skoldag. Föräldrarna är också 

oftast de som känner eleven bäst och kan vid en god relation ge läraren många tips om hur 

just deras barn fungerar i olika situationer. Allt sker utifrån det behov som finns. 

På Katthults skola hålls också kontakt med föräldrarna, men då dessa elevers svårigheter är 

större finns här också mer utredningar att falla tillbaka på. De har dessutom oftare även 

kontakt med sociala myndigheter.  

 

Innan vi som pedagoger kan hjälpa en elev med koncentrationssvårigheter av något slag är det 

viktigt att ta reda på var problem föreligger. Det är också viktigt att ta reda på när problemet 

uppstår och vad som händer sen. Vi måste göra en kartläggning av elevens 

koncentrationsproblem. Genom att göra en kartläggning ökar förståelsen för varför eleven gör 

som den gör i vissa avseenden (Iglum, 1999). 

En bra förutsättning för samarbetet är om både lärare och föräldrar kan se varandra 

som vanliga människor och bli så trygga att de vågar vara sig själva. Båda parter måste 

befinna sig på samma nivå och respektera varandras roller. Föräldrarna är experter på sina 

barn, lärarna är experter på att undervisa dessa barn (Andersson, 1996). 

 

 
6.1.5 Resurser  

 

Anna på Emilsbergsskolan menar att det har blivit allt mindre med speciallärare och 

elevassistenter, samtidigt som dessa barns problem blivit alltmer uttalade. Detta anser hon 

bero bl. a på de stora klasserna. Ett stort antal elever får inte den hjälp de behöver. Björn, 

som arbetar på Katthults skola menar att man genom att sätta in resurser på dessa elever, ju 

tidigare desto bättre, sparar mycket pengar. Om man misslyckas kommer dessa barn att kosta 

samhället ca 50 miljoner extra under sin livstid i bl.a uteblivna skatteintäkter och sociala 
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problem. Han  menar också att det är de sämre resurserna i skolan som gör att dessa 

undervisningsgrupper behövs mer idag än tidigare. 

 (Forsström, 1995, s 89), skriver att " Barn med svårigheter är i första hand barn och 

behöver det som andra barn mår bra av - fast i högre grad och på lite annorlunda sätt. Med 

en för-skole och skolverksamhet som håller en allmänt hög kvalitet kommer vi en god bit på 

vägen mot att möta dessa barn utifrån deras behov." Detta är något som samtliga 

forskare och andra sakkunniga tycks vara överens om. Enligt de lärare jag intervjuat, samt 

i den allmänna debatten menar de flesta dock att kvaliteten på skolverksamheten kan bli 

bättre 

 

 
6.1.6 Datorn som hjälpmedel 

 

På Lövängsskolan använder man datorn även som hjälpmedel, då en del elever har svårt med 

t.ex. stavning. Inte alltid, eftersom de ofta behöver träna sig i att skriva. Många skriver knappt 

läsligt enligt Brita. Emilsbergsskolan använder datorn någon gång ibland. Då oftast till att 

skriva längre texter. 

Katthults skola använder sällan datorstödd undervisning. Deras elever har ofta svårt 

att vara stilla vid datorn. Det blir för mycket intryck för vissa elever enligt Björn. Dessa 

olikheter beror kanske på att både Emilsbergsskolan och Katthults skola intervjuades -99. 

Under dessa år har mycket hunnit hända vad gäller dataspel och spel till ipads. Även en 

mycket överaktiv elev klarar dock enligt Duvner (1996) oftast att sitta i timmar 

koncentrerade på ett dataspel, då den rörliga bilden fångar uppmärksamheten. 

Data Resurs Centret (DRC) vid Folke Bernadottehemmet gavs i uppdrag att undersöka 

vilka erfarenheter som gjorts i Sverige och i andra länder när det gäller datorstöd för 

elever med ADHD. Undersökningen visade att datorstöd ökar koncentrationen, höjer 

motivationen, stärker självförtroendet och överbygger motoriska svårigheter. Man 

kunde med undersökningen också visa att inlärning av tabeller och veckans ord genom 

datorträning visade sig bättre än  traditionell träning (Gisterå 1995). 

 

 
6.1.7 Raster 

 

 På Emilsberg och Lövängsskolan är en av lärarna alltid med ute på rasterna då det annars 

ofta uppstår konflikter. Många gånger räcker det med att de syns för att eleverna ska uppträda 

på ett bra sätt.  De blir ett "synligt samvete", säger Anna.  På Lövängsskolan gör de ofta något 

tillsammans med eleverna. En planerad aktivitet som bidrar till att hindra konflikter mellan 

eleverna att blossa upp. 

På Katthults skola har de inte raster i den bemärkelsen, utan eleverna får göra något annat när 

de inte orkar med längre. Ibland med  läraren och ibland själva. De går ut och går i naturen, 

spelar fotboll eller något annat en stund.  

Hellström (1995) menar att lärarnas närvaro på rasterna borde vara given. Rasterna behöver 

utnyttjas medvetet för att hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga till samspel och lek 

med andra elever. Rörelselek i liten grupp är bra för att eleven skall våga delta, eller för att 

öva ömsesidig lek, regler, konfliktlösning och annat socialt samspel.  (Duvner, 1996). 

Kadesjö(1991) menar att skolans syn på rasternas betydelse för barnen måste ändras. 

Fungerar inte dessa och andra situationer utanför klassrummet för barnet, gör inte 

lektionerna det heller.  
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6.1.8 Arbetsmetod/Utvärdering 

 

Samtliga tycker att deras arbetsmetoder har fungerat. På Lövängsskolan har några elever 

redan återvänt till sin ordinarie klass. De håller då fortfarande kontakt med klassläraren för att 

stötta denne vid behov. Det kan fortfarande vara vissa saker eleven har svårt att förhålla sig 

till. Anna på Emilsbergsskolan tycker att det är mycket positivt att arbeta med eleverna i en 

sådan här grupp. Det hjälper dem mycket. De klarar inte en normalklass för tillfället. Denna 

grupp var vid intervjutillfället relativt nystartad. 

Eleverna som för närvarande går på Katthults skola klarar heller inte en vanlig 

klassrumsmiljö. Dessa elever har ofta en större problematik, vilket till viss del kan bero på 

andra saker än diagnosen i sig. Ibland handlar det enligt Björn som undervisar här om att 

bygga upp en elev från grunden vad gäller tillit till vuxna och samhället. I vissa fall kan detta 

ta upp till en termin. Under tiden utökas skolgången successivt. Det är viktigt att inte ha för 

bråttom. 
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7  Diskussion 
 

Syftet med mitt examensarbetearbete är att undersöka vilka situationer elever med diagnos 

ADHD har svårigheter med i skolan och få kunskap om hur jag  kan undervisa och bemöta 

elever med ADHD och deras föräldrar. Detta för att underlätta både för mig som pedagog, 

övriga elever samt eleven med ADHD, så att de når målen och får en god utbildning. 

 

Hur yttrar sig elevernas svårigheter i skolsituationen och i kamratkontakten? 

Vilken undervisningsmetod samt vilka hjälpmedel är bäst för elever med ADHD?  

Vad finns det för hjälpmedel som man kan använda sig av i undervisningen? 

Hur kan man samarbeta med föräldrarna så att eleverna får så bra förutsättningar som möjligt?  

 
 

Elever med svårigheter i skolan har alltid funnits. Vi föds alla med olika förutsättningar. Vissa 

har svårt att stava, andra har svårt med  matematik. Elever med ADHD kan ha stora 

svårigheter inom en mängd områden samt vara väldigt ojämna i sin kunskapsprofil. De 

inlärningsproblem som är förknippade med ADHD inom läsning, skrivning, matematik, 

tal och språk samt motorik hör till de viktigaste konsekvenserna av den grundläggande 

funktionsstörningen"(Gillberg, 2005). De grundläggande svårigheterna är 

koncentrationsproblem, impulsivitet, hyperaktivitet, motoriska svårigheter, kognitions/ 

perceptionssvårigheter samt svårigheter med exekutiva funktioner. Det kan ibland vara svårt 

att veta bakgrunden till koncentrationssvårigheterna. En vanlig orsak är att det finns en 

skillnad mellan elevens förmågor och de krav, motoriskt, perceptuellt och kognitivt som 

uppgiften ställer. Det som är för svårt eller obegripligt blir ointressant och väljs därför bort 

och visar sig då som koncentrationssvårigheter. 

 De har också svårt att stanna upp tillräckligt länge för att hinna tänka efter och klarar därför 

inte att planera sitt arbete. De ger sig i kast med uppgifter utan att tänka efter om det är rätt 

sätt att ta sig an uppgiften på. De har som Kutscher (2010) säger, inga bromsar. De lever i 

nuet. I skolan har de svårt att följa regler både i lekar och i andra situationer. De kommer 

helt enkelt inte ihåg dem just då. Detta gör att eleverna med ADHD ofta får problem i 

kamratkontakterna. Vissa barn som är mycket utåtagerande kan skrämma de andra barnen. 

Att eleverna med ADHD också har svårt att anpassa sin aktivitetsnivå efter situationen gör 

ofta att de stör de andra eleverna. Anna Johansson, som undervisar på 

Emilsbergsskolan säger att ” Barnen med ADHD-problematik blir störda av de 

andra eleverna som i sin tur ofta blir störda av barnen med ADHD”. Då  eleverna med 

ADHD också har svårt med för mycket ljud och intryck runt omkring, skulle det 

kanske vara önskvärt med mer undervisning i halvklass eller i liten 

undervisningsgrupp. Detta skulle ge ett lugnare klassrums-klimat, vilket skulle 

innebära att barnen både blev mindre störda och störde de andra Det kan också bli ett problem  

när man skapar små undervisningsgrupper. Blir gruppen för stor finns en risk för att de stör 

varandras inlärning och fördelen med den lilla undervisningsgruppen går förlorad. Gillberg 

(2005) menar att majoriteten av alla elever med ADHD har svårt att tillägna sig något av 

undervisningen i en stor klass om inte särskilda åtgärder vidtas. De flesta av eleverna skulle 

behöva få hälften eller mer av sin skolundervisning enskilt eller i liten grupp då den behöver 

vara mycket individualiserad.Men som Anna på Emilsbergsskolan sade så finns ju samtidigt 

en risk att dessa barn exkluderas från gruppen. Det är därför viktigt att eleverna känner att 

de tillhör klassen och att tanken är att de så småningom ska kunna vara i klassen hela tiden.  
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 När det gäller elever med ADHD är det enligt de flesta viktigt att skapa en bra relation till 

barnet. Detta kan  ta tid ibland. Har eleven med sig mycket negativa upplevelser av skolan och 

de vuxna där, tar det ett tag innan eleven litar på dig. Innan du har uppnått ett visst mått av tillit 

kan dessa elever vara i stort sett omöjliga att undervisa. Nu är det ju  inte heller så att dessa 

elever fördelar sig så att det enbart blir en elev i varje klass. Du kan som klasslärare ha flera 

elever med ADHD – problematik i gruppen. Du kan ju även ha elever med annan diagnostik. Då 

dessa elever ofta har svårt med kamratrelationer och svårt att tolka vad andra menar och att se 

sin del i händelseförloppet skapar detta fler konflikter än vad som kanske normalt skulle varit 

fallet. Detta ger då tyvärr en allt annat än inlärningsvänlig miljö. 

  

Enligt Hellström (2007) är det viktigt att göra en pedagogisk kartläggning där man tar reda på 

hur eleven fungerar i förhållande till de krav som ställs, inlärningsmässigt och socialt. Vad 

utlöser ett visst beteende och vilka konsekvenser har det för eleven? När man har en bild av 

barnets förutsättningar med både svaga och starka sidor kan man sätta upp mål i ett 

åtgärdsprogram. Sätta realistiska mål som är enkla, specifika och mätbara. Prioritera vad som 

är viktigast och arbeta med en sak i taget. Gör eleven delaktig och beskriv exakt vad som 

förväntas av eleven. Detta gör också att man har lättare för att upptäcka vilka situationer som 

kan uppstå och ha en plan för att undvika att eleven misslyckas. Kutscher (2010) menar att man 

uppnår bäst resultat genom att ha en samarbetsbaserad lösningsmetod. Om man tillsammans 

med eleven kan hitta olika sätt att undvika situationer där eleven misslyckas kan man också 

undvika många konflikter. Detta blir också som jag ser det ett sätt för eleven att själv få vara 

delaktig och lära sig hur de kan hantera sina svårigheter. Ofta är dessa elever väldigt kloka om 

de bara får tid till att tänka efter före. 

Samarbetet med föräldrarna är också jätteviktigt. Föräldrarnas kunskaper om sitt barn 

måste tas tillvara och de måste ges möjlighet att aktivt påverka sitt barns 

skolsituation, till exempel i den individuella planeringen. 

För att ett gott samarbete skall komma till stånd, krävs att skolans personal har 

förståelse för och kunskap om barnets behov (Hellström 1995). Detta anser jag är en 

förutsättning för att kunna undervisa dessa elever på ett bra sätt. Ofta behövs en nära 

kontakt med föräldrarna både vad gäller läxor och vad som händer både hemma och 

i skolan. Har man en bra kontakt kan man få mycket hjälp av varandra i att lära 

känna elevens förutsättningar. 

 

Många av de saker som dessa elever mår bra av  i undervisningen mår alla elever bra av. 

Ett bra klassrumsklimat där alla känner att de duger som de är. Vet vad de får och inte får 

göra och varför man sätter gränser. Att de möts med tolerans, förståelse, intresse och 

respekt. Att de får hjälp med sina svårigheter och uppmuntran och beröm. Beröm och 

belöningar måste komma omedelbart efter att uppgiften slutförts för att ha 

effekt.Bestraffningar fungerar ofta väldigt dåligt och leder ofta endast till konflikt er 

enligt Kutscher (2010). Bestraffningar är något som det talades om mer förut. Idag 

är det en mjukare hållning som gäller på de flesta håll.  

För elever med ADHD är det viktigt att klassrummet inte är för rörigt och att var sak 

har sin plats. De behöver också ofta sitta nära läraren för att inte störas så mycket av 

vad som händer runt omkring. Det är också lättare för läraren att påkalla 

uppmärksamhet från eleven om han/hon sitter nära. Man ska undvika att byta 

placering. 

Hela skoldagen behöver planläggas noga. Det gäller såväl lektionstimmar som 

raster, måltider och andra aktiviteter utanför klassrummet.Fasthet, tydliga gränser 

och ramar behövs som kan ge struktur i tillvaron och göra världen begriplig och 

påverkbar (Hellström 2007). Detta är något som enklast görs med hjälp av ett 
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individuellt arbetsschema.  

 Man ska heller inte lägga in för långa pass då dessa elever inte klarar av att 

koncentrera sig under längre stunder.När man ger instruktioner muntligt eller 

skriftligt ska dessa vara kortfattade och tydliga.Då dessa barn dras till det som för 

stunden är intressantast är det en stor utmaning för läraren att göra t.ex. berättandet 

till en konst.Åskådliggör med bilder, illustrationer, föremål eller konkreta exempel.  

Dela upp inlärningsstoffet i tydliga och avgränsade avsnitt med markerad början och 

slut. Eleverna har annars lätt för att uppleva det som att de "drunknar" och ge upp för att 

uppgiften ter sig oändlig och övermäktig.Barnen behöver också hjälp med att hålla 

ordning. . Kutscher (2010) säger att det finns fem grundläggande verktyg som hjälper 

eleverna att organisera skolarbetet; En anteckningsbok att skriva upp hemuppgifter i, 

en månadsplanering för mer långsiktig planering av uppgifter, en mapp till papper 

som skickas mellan hem och skola, en enda pärm, samt någon som hjälper eleverna 

att se till att verktygen används. 

 

På rasterna tycker jag att det är en självklar fördel om det kan finnas vuxna med för 

att träna eleverna i de sociala samspelssituationer som de ofta har svårt för.Detta är 

något som till exempel Hellström (1995)förespråkar. På Lövängsskolan har de 

planerade aktiviteter på rasterna tillsammans med barnen. Detta är ju något svårare 

att lyckas med i den stora gruppen om du inte har en elevassistent som tar på sig 

denna uppgift.  

 

 De jag intervjuat verkar vara oense om i vilken utsträckning datorer i undervisningen bör 

användas.  Detta tror jag beror till stor del på att synen på användandet av datorn i skolan har 

ändrats. Idag finns en mycket större tillgång till datorer ute på skolorna. På vissa skolor har varje 

elev varsin ipad eller dator. Mycket tyder på att elever med ADHD problematik skulle kunna 

vara hjälpta av detta. Många av dem har svårigheter att skriva och det är av yttersta vikt att detta 

inte känns som ytterligare ett tillkortakommande för eleverna. Vid Data Resurs Centrets 

(DRC) undersökning om vilka erfarenheter som gjorts i Sverige och i andra länder när 

det gäller datorstöd för elever med ADHD visade undersökningen att datorstöd ökar 

koncentrationen, höjer motivationen, stärker självförtroendet och överbygger 

motoriska svårigheter. Man kunde med undersökningen också visa att inlärning av 

tabeller och veckans ord genom datorträning visade sig bättre än traditionell träning.  

(Gisterå 1995) Idag används datorn allt mer i undervisningen rent generellt. Vilka elever som 

kan vara hjälpta av dator i undervisningen beror kanske på vilken deras mest framträdande 

problematik är.  Jag anser att datorn har sin givna plats i dagens samhälle men att man inte får 

glömma bort den traditionella inlärningen med papper och penna. Det finns ju trots allt 

tillfällen när man behöver kunna skriva mer än sitt namn. 

 

Både forskare och sakkunniga verkar vara överens om vad dessa elever behöver för att kunna 

tillgodogöra sig en bra utbildning. Svårigheten med att göra detta till verklighet ligger enligt de 

lärare jag intervjuat i att få till stånd tillräckliga resurser. Då dessa elever ofta behöver en 

mer individuellt anpassad undervisning än andra elever - kanske ett nytt arbetsschema 

varje dag, blir lätt arbetsbördan för den enskilde läraren alltför tung. )  

De elever som går i dessa små grupper får del av den hjälpen. Här finns dock inte plats för alla 

elever. Speciallärarna i skolan har blivit färre och idag finns alltför få utbildade speciallärare för 

att fylla det ökande behovet.Allt fler barn diagnostiseras med ADHD. Risken är också att det då 

bara blir de mest utåtagerande barnen som får hjälp. Kunskapen finns, men har alla lärare 

tillgång och tid till att ta till sig den?  
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Gillberg, (2005) menar att det finns ungefär en elev i varje klass med ADHD. Idag ökar 

antalet elever med ADHD. Vad detta beror på är man långt ifrån ense om. Dessa elever 

existerar, oberoende om orsaken är ADHD eller som Anna-Karin Schuller, psykolog och 

universitetslektor vid lärarutbildningen i Mölndal säger, beror på att problem och symtom  

måste ses i relation till de samlade krav som ställs på barnet.” Ett oroligt barn – det kan vara 

ADHD eller liknande men det kan också vara en adekvat reaktion på barnets situation. Vårt 

samhälle som flödar över av information, bilder och intryck sätter koncentrationsförmågan 

på svåra prov. Det ställer stora krav på oss alla – inte minst barnen.” ( Mathiasson, L.4/00 

Pedagogiska Magasinet)  Jag tycker att orsaken till problemen delvis saknar relevans.  Det 

som är viktigt är att alla tar sitt ansvar för att dessa elever får en så god utbildning 

och uppväxt som möjligt. Den dag vi vet svaret på varför allt fler elever har dessa svårigheter är 

det ju för sent för de elever som går i skolan just nu. I skollagens första kapitel, 4 §  står det : 

   

”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”. 

 

Många elever upplever tyvärr att de inte lyckas, inte förstår, inte kan lära sig eller inte 

känner sig accepterade. De får dåligt självförtroende och därigenom andra 

skolproblem. Problemen uppstår oftast i mötet mellan elevers förutsättningar och 

skolans förväntningar och krav. När vi tar emot elever med ADHD-problematik, tar 

vi emot elever med behov av en pedagogik och en resurstilldelning, som skiljer sig 

från flertalet övriga elever. En diagnos får inte var avgörande för om eleven skall få sina 

behov av en väl fungerande skolmiljö tillgodosedda. 

Däremot är en noggrann utredning av elevens starka och svaga sidor nödvändig för att 

adekvata åtgärder skall kunna sättas in. Vår uppgift som pedagoger måste vara att, utifrån 

denna analys av elevens funktionsproblematik, skapa förutsättningar för att eleven skall 

få en tillfredsställande skolsituation. 

Ofta ses eleven som problemet. Är det verkligen så, eller är det skolans minskade 

resurser som gör att dessa elever utgör ett problem. I dagens kunskaps samhälle krävs 

alltmer av barnen. Ewa Kärfve(Pedagogiska Magasinet nr 4/00) menar att detta gör att alla 

elever kanske inte klarar det minimum av kunskapsinhämtning som krävs. Oberoende av 

hur det förhåller sig, är det vår uppgift att skapa en så god undervisning som möjligt. 

Att eleverna utifrån sin specifika begåvningsprofil utvecklas så nära sin fulla 

potential som det bara är möjligt.  

 
 

7.1 Metoddiskussion 
 

Då de tre personerna jag intervjuade var ett bekvämlighetsurval, men trots detta besatt stora 

kunskaper, tycker jag inte att det blev till en nackdel. Det blev tvärtom en fördel, då dessa 

lärare var oerhört engagerade.  

Det bekvämlighetsval jag hade kan vara en nackdel då man som Bryman, 2011 påpekar inte 

vet vilken population detta är representativt för. Man skulle då ha behövt göra många 

intervjuer för att få trovärdighet i en undersökning. Det hade givitvis varit en fördel om man 

hade kunnat endast ha klasslärare  med barn med ADHD i klassen till att svara på mina frågor 

då det är hur man på bästa sätt kan hjälpa dessa barn i klassrumsmiljö detta handlar om. Det är 

dock samtligas intention att undervisningen ska kunna ske så mycket som möjligt i 

klassrummet.För att trots detta ha en viss trovärdighet är min teori och min intervjudel 

hopkopplade. Jag hade i och för sig kunnat välja att göra en kvantitativ undersökning där 
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färdiga frågeställningar gett ett mer mätbart resultat. Då får jag dock bara svar på exakt det jag 

frågar om och missar på så sätt mycket av det som jag med min nuvarande kvalitativa 

undersökning fick svar på. Mer trovärdigt ja – men kunskaper kan också gå förlorade på detta 

sätt. De följdfrågor jag här kunde fylla ut med gav mig samtidigt en djupare bild än vad jag 

annars skulle fått. 

Om jag skulle gjort om undersökningen idag  hade jag valt att lämna ut mina frågor skriftligt 

till mina intervjupersoner i god tid före intervju. Detta för att ge dem mer tid till att reflektera 

över mina frågeställningar och kanske skriva ner i förväg. När jag valde att bara ge dem 

frågorna muntligt i förväg vann jag dock en del spontanitet i deras svar, som annars hade gått 

förlorad. Frågan är också hur många av respondenterna som skulle lagt ner tid på att bearbeta 

frågorna i förväg och om hur spontana svar jag hade fått. 

Hade jag gjort om undersökningen idag hade jag nog dessutom valt att spela in svaren. Detta 

för att inte riskera att missa något väsentligt. Vad gäller trovärdigheten i uppgifterna lät jag 

respondenterna läsa igenom sina svar i efterhand och de hade då möjlighet att ändra/lägga till  

sådant de fann  relevant. Jag tror inte att jag förlorade så mycket på att skriva ner det istället, 

då detta istället gav dem tid till reflektion i efterhand. Det finns enligt Bryman (2011) också 

en fördel med att inte använda bandspelare. Ofta blir respondenterna mer öppna i sina svar när 

bandspelaren stängs av. Följdfrågorna samt svaren på dessa gjorde det svårare att bara ta med 

det som var relevant för mitt arbete. Samtidigt gav det mig en bättre bild av hur det är att 

jobba med dessa barn.  

 

 
 

7.2 Fortsatta forskningsfrågor 
Under mitt arbete har en mängd frågeställningar dykt upp. Skiljer sig undervisningen av barn 

med ADHD mycket mellan olika kommuner? Skiljer sig betygen åt mellan barn med ADHD-

diagnos i olika kommuner? Hur många av de barn som har ADHD idag är hjälpta av att 

medicineras? Hur blir vi bättre på att upptäcka de barn som har ADHD, men inte är 

utåtagerande och därför inte syns lika mycket? 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



  
 

 

8 Referenser 
Andersson, Inga. (1996) Samverkan för barn som behöver. Stockholm: HLS 

förlag 

 

Barkley, Russel. (2000) Taking Charge of ADHD: The Complete, Authoritative 

Guide for Parents. New York: Guilford Press 

 

Barnhill, Frank (2012) ADHD av misstag,Förlaget Påfågeln 

 

Beckman, Vanna (2007) Strider under hjärnåldern, Pavus Utbildning 

 

Bille, Bo/Brieditis, Kerstin. (1984)MBD-barn. Några erfarenheter från Folke 

Bernadottehemmet. Stockholm: Liber AB 

 

Brieditis, Kerstin m.fl. (1988) MBD-barn i skolan. Solna: Ekelunds förlag 

 

Bryman, Alan, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB 

 

Duvner, Tore, (1996) Barnneuropsykiatri, Stockholm: Liber Utbildning, 

Almqvist och Wiksell 

 

Duvner, Tore,(1998) ADHD-impulsivitet, överaktivitet, 

koncentrationssvårigheter, Stockholm: Liber AB 

 

Forsström, Agneta, (1995) Perception och motorik. Umeå: SIH Läromedel 

 

Gillberg, Christopher, (2005) Ett barn i varje klass om ADHD och Damp. 

Stockholm: Cura förlag och utbildning AB 

 

Gisterå, Elsy-May, (1995) datorstöd i undervisningen av barn med 

MBD/DAMP-problematik, Handikappinstitutet 

 

Hellström, Agneta,(1995) Nu är det vår tur. Stockholm: Liber Utbildning 

 

Hellström, Agneta,(2007) Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever 

med ADHD, www.habilitering.nu 

 

Iglum, Lisbeth.(1999)Om de bara kunde skärpa sig! Barn och ungdomar med 

Damp/MBD,ADHD och Tourettes syndrom. Lund: Studentlitteratur 

 

Kadesjö, Björn. (1991) Skolsituation och skolans åtgärder för barn med 

MBD/DAMP. Skolvård: MBD/DAMP i skolåldern, del 2 Göteborg Förlagshuser 

Gothia. 

 

Kadesjö, Björn. (1996) Barn med koncentrationssvårigheter.  Stockholm: Liber 

Utbildning 

 

Kadesjö, Björn (2010) Barn som utmanar-barn med ADHD och andra beteende 

problem. Socialstyrelsen 

 

 



  
 

2 

 

Kutscher, Martin. (2010) ADHD att leva utan bromsar. Stockholm: Natur och 

Kultur 

 

Kärfve, Eva. (4/00) DAMP – en fantasiprodukt. Pedagogiska Magasinet 

 

Förskolan. (2010-10-21) Kraftig ökning av diagnoser , Lärarförbundet 

 

Specialpedagogik (2011-04-11) Tveksamt om Robomemo hjälper elever med 

ADHD, Lärarförbundet 

 

Medicinsk Vetenskap nr 1,2011 

 

Mathiasson, L( 4/00) Bökiga barn och bråkiga ungar. Pedagogiska Magasinet 

 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/dataspel -kan-bli-behandling-mot-

adhd (2014-11-13) 

 

Skolverket.(2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet.Stockholm:Fritzes 
 

 

Aftonbladet (2015-02-10) Till salu:En diagnos 

http://aftonbladet.se/nyheter/article13804267.ab 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/dataspel-kan-bli-behandling-mot-adhd
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/dataspel-kan-bli-behandling-mot-adhd


  
 

 

9 Bilaga 
 

 

Frågor till lärare med erfarenhet av elever med ADHD 

 

1. Varför har skolan/undervisningsgruppen startats?  

2. Hur många elever är det i klassen/gruppen? Ålder? 

3. Hur lägger ni upp undervisningen kontra läroplanen? Individuell 

undervisning eller i grupp?     

4. Vad anser Ni är viktigt att tänka på vid undervisningen av dessa barn?  

5. Hur sker kontakten mellan föräldrar och skola? 

6. Finns tillräckliga resurser som du upplever det? 

7. Jobbar Ni mycket med datorstödd undervisning 

8. Hur handskas Ni med den icke klassrumsbundna delen av dagen?  

9. Hur tycker du att er arbetsmetod med barnen har fungerat?



  
 

 
 

 
 

 


