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Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka stöd det finns för barn med ADHD i 

skolan. Studien bygger på intervjuer med två klasslärare, en speciallärare, två rektorer samt en 

observation av en elev med diagnosen ADHD.  Skolorna i undersökningen har varit en 

kommunal f-5 skola samt en f-9 friskola. För att belysa detta ämne ur en ny synvinkel har jag 

valt att undersöka lärarnas erfarenheter av sambanden mellan språkutveckling och ADHD. 

Intervjuerna visar att lärarna underströk att barn är olika och att man därför måste arbeta 

utifrån den enskilde individen. Lärarna menar att de inte har sett något samband mellan 

ADHD och försvagning av den språkliga utvecklingen. Vidare menar även lärarna att elever 

med ADHD är i behov av struktur och rutiner. Klasslärarna menade dock att detta inte var 

unikt för elever med ADHD utan att alla elever är i behov av det. Båda rektorerna anser att 

det är svårt att få ekonomiskt stöd för elever med enbart en ADHD diagnos. Den ena rektorn 

menade till och med att det är omöjligt. Undersökningen visar att det finns viss avsaknad av 

kunskap hos verksamma lärare om ADHD samt om kopplingen, som enligt forskare finns, 

mellan språkförsvagning och diagnosen. Därmed brister även kunskapen om hur man på bästa 

sätt kan stödja elever som har denna diagnos. Behovet av vidareutbildning är stor framförallt 

eftersom det ständigt kommer ny forskning inom området. 

___________________________________________________________________ 

Nyckelord: ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), stöd, pedagogiska strategier. 
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1 Inledning 

Under min lärarutbildning har jag haft möjligheten att genomföra en så kallad 

verksamhetsförlagd utbildning. Detta innebär att vara ute på skolor och observera, undervisa 

och pröva på allt annat som har med läraryrket att göra. I och med detta har jag upptäckt att 

lärare många gånger står handfallna när det kommer till att hantera elever med ADHD. 

Kunskapen om funktionshindret tycks vara liten och ibland obefintlig, detta trots att ADHD 

blir mer och mer vanligt i dagens samhälle. Denna upptäckt har inspirerat mig till att skriva 

detta examensarbete. Min förhoppning är att fler ska få en djupare kunskap om ADHD så att 

man som pedagog kan finna strategier i sin undervisning som underlättar för dessa barn.  

 

1.1.  Syfte 

Syftet med denna studie har varit att genom intervjuer undersöka vilka stöd det finns för barn 

med ADHD i skolan.  

 

1.2.  Forskningsfrågor 

Mina forskningsfrågor är:  

• Vilka pedagogiska strategier använder sig lärarna av för att ge eleven med ADHD stöd 

i sin utveckling? 

• Finns det ekonomiskt stöd för elever med ADHD på de två skolorna i denna 

undersökning?  

• Vilken koppling kan lärarna i denna undersökning se mellan ADHD och den språkliga 

utvecklingen? 
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2. Litteratur- och forskningsöversikt  

 

2.1 Vad är ADHD? 

 

ADHD är ett dolt funktionshinder (Ahlberg 2009:84) som står för Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder, på svenska översatt Hyperaktivitetssyndrom med 

uppmärksamhetsstörning (Hwang & Nilsson 2011:251). Flera kända personer som till 

exempel Albert Einstein, Pablo Picasso, John F Kennedy och Bill Gates har haft ADHD 

(Hising & Nygård 2013). I medicinsk litteratur beskrevs barn med symptomen för ADHD 

första gången för hundra år sedan (Hellström 2012:1). Majoriteten av forskare anser att 

ADHD har biologiska orsaker. Enligt Hwang & Nilsson (2011) så har var femte barn med 

diagnosen även en förälder som har det. Man delar in ADHD i tre undergrupper enligt 

Hellström (2012:1).  Dessa grupper är de som främst har problem med överaktivitet och 

impulsivitet eller endast uppmärksamhetsstörning, vilket innebär att begreppet ADD 

(Attention Deficit Disorder) oftast används istället, samt dessa två grupper tillsammans.  Det 

finns en undergrupp till ADHD som kallas för DAMP. En diagnos för DAMP ställs när en 

person, förutom sin ADHD, har stora motoriska svårigheter. I mitt arbete har jag valt att 

fokusera på endast ADHD. Ungefär 6 % av alla barn i Sverige har ADHD och det är främst 

pojkar som har det. I skolan kan ADHD yttra sig hos eleven enligt Hwang & Nilsson 

(2011:251-252) genom att han eller hon: 

• Gör slarvfel och ofta är ouppmärksam på detaljer 

• Har svårt att koncentrera sig på en specifik uppgift 

• Har svårigheter att organisera aktiviteter och uppgifter 

• Uppgifter som kräver mental uthållighet undviks ofta 

• Lätt blir distraherad av saker som händer runt omkring  

• Gärna är uppe och rör sig på grund av svårigheter att sitta still 

• Har svårigheter komma ned i varv 
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• Har svårt med turordning 

• Ofta avbryter andra under ett samtal 

• Pratar överdrivet mycket 

För att kunna ställa diagnosen ADHD ska merparten av dessa punkter passa in på ett barns 

beteende. Utöver  problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet har barn med 

diagnosen oftast andra problem som är sammankopplade med dessa och som kan ses som en 

följd av ADHD- problemen, enligt En liten bok om ADHD- vägledning för föräldrar, s. 14. 

Dessa problem kan se olika ut beroende på ålder och utvecklingsnivå. Exempel är bristfälligt 

tålamod, humörsvängningar och vredesutbrott, lättutlöst ilska och frustration, nedstämdhet, 

osäkerhet eller oro och svag självkänsla. Dessa exempel är känslomässiga svårigheter. Sedan 

finns det även sociala problem kopplade till diagnosen vilka till exempel är att barnet har 

svårt att hålla rätt på sina saker, svårigheter att följa regler, problem med vänskapsrelationer, 

utsätts för mobbing, har svårigheter att nå de skolresultat som man väntar sig och kan vara 

dominerande och stöddig.  

 

 

2.2  ADHD kopplat till språket 

 

Forskaren och logopeden Wenche Andersen Helland har tillsammans med fyra andra forskare 

genomfört en studie på barn i åldrarna 7-9 år i Norge för att undersöka förekomsten av 

språkförsvagning hos barn med endast ADHD samt hos barn med dyslektiska svårigheter och 

barn med både ADHD och dyslektiska svårigheter tillsammans. Resultatet av den 

undersökningen visade att 80,7  % av barnen i gruppen med kombinationen ADHD och 

dyslektiska svårigheter visade sig ha en språkförsvagning och motsvarande 42,6 % i den 

renodlade ADHD- gruppen (Helland 2012:4).  

 

Enligt Gillberg (2005:68-70) har många barn med ADHD läs- och skrivsvårigheter. Enligt 

Kadesjö (2007:114) rör det sig om ungefär hälften av alla barn med ADHD. En stor del av 

dessa barn har även dyslexi. Gillberg (2005) menar att nästan alla barn med både ADHD och 

dyslexi har haft någon form av språk- och talproblematik under den tidiga barndomen. I en 

mindre grupp finns tal- och språkproblem under tidigare barndom utan att det utvecklas läs- 

och skrivsvårigheter senare. Huvudparten av barn med ADHD använder sitt språk på ett 
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flexibelt och socialt sätt. En mindre grupp har pragmatiska problem vilket innebär svårigheter 

att hålla igång en konversation, men att de även har svårigheter att förstå andra än konkreta 

innebörder i det talade språket. Fonologiska problem är mycket vanligt vid ADHD. Hos yngre 

barn visar det sig som artikulations- och uttalsproblem av olika sorter. Senare kanske det 

märks som svårigheter eller oförmåga att rimma och att uppfatta rytmen i sånger eller 

meningar. Enligt Gillberg (2005:72) bör man alltid beakta att det kan finnas en ADHD-

diagnos bakom en dyslexidiagnos och tvärtom.  När en person har ADHD menar Gillberg 

(2005:75) att det, förutom i undantagsfall, är ett likhetstecken mellan diagnosen och läs- och 

skrivsvårigheter, dyslexi och övriga inlärningsproblem. En lärare måste ha tillräcklig kunskap 

om ADHD och dess samband med inlärningssvårigheter och uppmärksamhetsproblem för att 

de pedagogiska insatserna, som är nödvändiga, ska kunna anpassas på ett lämpligt sätt.  

 

Hellström (2012:2) beskriver bland annat språkliga svårigheter, inlärningsproblem/dyslexi 

som ett tillkommande problem till diagnosen ADHD. Flera av de tillkommande problemen 

går enligt riksförbundet Attention att undvika eller begränsa yttringarna av om omvärlden 

förstår hur en person med ADHD fungerar och har förmågan att anpassa förväntningar och 

krav med hänsyn därtill.  

 

Enligt Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna (2004:41) finns 

det olika förklaringar till varför elever med ADHD ofta har särskilda svårigheter att lära sig 

stava och läsa. En av dessa förklaringar är att på grund av koncentrationssvårigheterna som 

föreligger i en diagnos med ADHD blir det svårt att lära sig den uppmärksamhetskrävande 

inledningsfasen i läsinlärningen, den som handlar om att ”knäcka läskoden”. Det kan även 

vara omvänt, att eleven kan få koncentrationssvårigheter i samband med uppgifter som 

baseras på läsning på grund av att läsningen är för svår eller tråkig vilket resulterar i att eleven 

inte heller får någon förståelse för den skrivna texten. Ytterligare en förklaring kan vara att 

lässvårigheter är en följd av de kognitiva svårigheter som kan föreligga hos barn med ADHD.  

Oavsett vilka av dessa förklaringar som stämmer, vet man att läsproblem och 

koncentrationssvårigheter påverkar varandra på ett negativt sätt och barnet är i behov av att få 

hjälp med problematiken i bägge delarna. Till dessa inlärningssvårigheter är det även vanligt 

förekommande att barn med ADHD även har dyskalkyli (svårigheter att lära sig räkna).  
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2.3 Kognitiva svårigheter 
 

 
Barn med ADHD har ofta kognitiva svårigheter. Det innebär att man har svårt med att 

minnas, svårigheter att se lösningar på problem, svårighet att utveckla och använda begrepp 

samt problem att resonera abstrakt (Socialstyrelsen 2002:23). Barnets prestationer i de 

kognitiva funktionerna kan vara motsägelsefulla på grund av att de kan vara välfungerande 

inom vissa områden men ha stora problem inom andra.   

 

 

2.4  ADHD i skolan, pedagogiska strategier 
 

Enligt Lgr 11, s.8 ska skolan anpassa undervisningen till varje elevs olika behov och 

förutsättningar. Skolan ska även ta tillvara elevernas kunskaper, tidigare erfarenheter, språk 

och bakgrund för att främja kunskapsutvecklingen och det fortsatta lärandet hos eleverna. I 

riktlinjerna för lärarna står det i Lgr 11,s. 15 att läraren ska ”stimulera, handleda och ge 

särskilt stöd till elever som har svårigheter”.  

 

Vad som påverkar skolgången för ett barn med ADHD är de grundläggande problem som 

barnen med koncentrationssvårigheter har. Tar man inte som lärare hänsyn till detta så klarar 

inte eleven av att följa undervisningen (Kadesjö 2007:191).  Dessa grundläggande problem 

delar Kadesjö (2007) in i fyra olika kategorier som jag här nedanför beskriver.  

 

 Uppmärksamhetssvårigheter är ett av dessa grundläggande problem som resulterar i att 

barnet störs av intrycken som finns runt olika inlärningssituationer. Detta blir speciellt 

påtagligt när barnet upplever att han eller hon inte når upp till de förväntningar som har ställts 

på honom eller henne (Kadesjö 2007:191). 

 

Impulsivitet är en annat grundläggande problem vilket påverkar barnets sätt att lösa en uppgift 

på grund av att han eller hon har en tendens till att reagera på det första intrycket istället för 

att fundera över vad som är viktigt eller relevant för att klara av uppgiften framför sig. Barnet 

har svårigheter både när det gäller att organisera och söka information, på ett strategiskt sätt. 

Om barnet här upplever en liten frustration blir det lätt ett hinder för att fortsätta sitt arbete 

(Kadesjö 2007:191). 

 



 

9 

Svårigheter att hitta en lämplig aktivitetsnivå är ytterligare ett grundläggande problem. Detta 

kan påverka inlärningen genom att aktivitetsnivån tenderar till att antingen blir för låg eller 

för hög i förhållande till vad som krävs av uppgiften. Om något fångar barnets intresse särskilt 

mycket blir han eller hon ofta exalterad och kommer upp i varv, till den grad att inget 

fungerar för en stund. Samma barn kan istället vid ett annat tillfälle tappa motivationen och 

därmed koncentrationen och hänger istället trött över bänken (Kadesjö 2007:191). 

 

Svårigheter att uppfatta och följa instruktioner och regler är ett grundläggande problem som 

även påverkar förmågan att klara undervisningen i en stor klass. De har inte förmågan att 

förstå och använda sig av principerna för inlärning, till exempel när det gäller matematiska 

formler, grammatiska regler eller andra generaliserade regler. Det kan tyckas som om de inte 

hör lärarens instruktioner (Kadesjö 2007:192). 

 

Enligt Barkley (2006:556-557) finns det saker man som lärare kan göra för att förändra i 

klassrummet när man har att göra med en elev med ADHD. Man kan flytta barnets bänk/bord 

bort från de andra eleverna i klassrummet till ett område som är beläget närmare läraren. På 

detta vis kan läraren lättare ha uppsikt över barnet som vanligtvis stör och kan ge bättre 

respons eller hjälp vilket är speciellt viktigt för ett barn med ADHD.  Vidare menar Barkley 

(2006) att det kan vara välgörande för ett barn med ADHD att ha en bänk eller ett bord som 

inte sitter ihop med en annan elevs bänk. Detta på grund av att minska distraktion från en 

specifik uppgift eftersom det lätt kan bli störande när två elever sitter nära varandra. Barkley 

(2006) menar även att ett klassrum bör vara väl organiserat, strukturerat samt förutsägbart på 

sådant vis att det alltid bör finnas ett synligt schema och regler i klassrummet. Dessa regler 

bör man skriva på ett färgglatt papper för tydlighetens skull. Att förstärka språket med bilder 

eller att använda handsignaler är även att rekommendera då detta kan minska nödvändigheten 

av repetitioner och regelpåminnelser enligt Barkley (2006:557).  

 

Motivationen har en avgörande roll för om ett barn med ADHD klarar en uppgift eller inte 

(Hellström 2012:2) Vissa barn med ADHD verkar fort bli uttråkade och om uppgiften inte är 

tillräckligt intressant kan dessa barn inte motstå impulsen att göra något som för dem är mer 

spännande. Om ett barn känner att det inte kan motsvara de krav som ställs blir motivationen 

låg enligt Kadesjö (2007:192). Detta innebär en risk då barnet kanske inte tar ansvar för sitt 

agerande oavsett om det handlar om framgång eller misslyckanden på grund av att barnet inte 

tror sig kunna påverka sin inlärning.  
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Vidare skriver Kadesjö (2007:192-193) att barnet utvecklar strategier för att dölja upplevelsen 

av att vara otillräcklig. En strategi för detta kan till exempel vara att springa omkring och 

"härja". En annan strategi kan vara att man skyller på att boken är glömd eller att man påstår 

att uppgiften inte är betydelsefull och så vidare. Med åren ökar barnets förmåga att dölja sina 

svårigheter. Kadesjö (2007:193) påstår att ungdomar kan vittna om hur de har lyckats dölja 

sina grova läs- och skrivsvårigheter genom hela sin skolgång. Detta långa mörknande av 

svårigheter leder ofta till en resignation hos barnet som han eller hon kan visa genom att 

exempelvis säga att ”jag är dum” eller ”jag kan ändå inte, så det är ingen idé att jag försöker” 

(Kadesjö:2007:193). Sjunkande motivation och självförtroende ökar 

koncentrationssvårigheterna vilket i sin tur även leder till sämre prestationer, menar Kadesjö 

vidare (2007:193). 

 

Vidare menar Kadesjö (2007:193) att till och med de lärare som är erfarna ofta känner sig 

villrådiga inför ett barn med stora koncentrationssvårigheter. Vidare påstår Kadesjö (193-194) 

att för ett barn är läraren förmodligen den som kanske betyder mest för huruvida barnet trivs i 

skolan eller inte. Tyvärr kan ett barn med koncentrationssvårigheter provocera fram de sämsta 

sidorna hos en lärare på grund av deras problematik så att samspelet mellan den vuxne och 

barnet blir destruktivt. I en sådan situation är det viktigt att läraren påminns om att barnets 

beteende bottnar i en oförmåga och inte av illvilja. En lärare som lyckas förstå detta kan enligt 

Kadesjö (2007) bidra med att skapa en stabil grund i barnets tillvaro som har en stor betydelse 

för dennes framtid.  

 

I skolan ställs krav på saker som är speciellt svårt för barn med ADHD. Man ska till exempel 

kunna sitta still på en stol i många sammanhängande minuter, man ska kunna fokusera på en 

uppgift som kanske varken är intressanta eller roliga. Man måste klara av att lyssna på 

uppmaningar, stänga ute ovidkommande ljud, fungera i grupp, tygla impulser med mera 

(Gillberg, 2005:60). Om inte läraren är förberedd på barnets svårigheter så blir problemen 

nästan oöverkomliga enligt Gillberg (2005).  

 

Barkley (2006:557) tar upp rekommendationer för barn med ADHD i syfte av att förbättra 

deras prestationer i skoluppgifter. Dessa rekommendationer beskriver jag här följande. 

Genom att öka intressenivån för en uppgift genom användandet av ökad stimulans som till 

exempel genom variationer av färger och struktur reducerar aktivitetsnivån, ökar 
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koncentrationen samt överlag förbättrar den allmänna prestationen. Att variera 

undervisningens upplägg och uppgiftsmaterial hjälper till att uppehålla motivationen och 

intresset för uppgiften. Genom att ge en uppgift som kräver en fysisk aktivitet bli barnet med 

ADHD hjälpt att omkanalisera dess störande uppträdande till ett mer positivt beteende.  

Uppgifter och instruktioner ska vara korta, och presenterade en åt gången med hänsyn till 

barnets uppmärksamhetsförmåga. Det bör finnas en tidsgräns för hur länge man ska arbeta 

med en uppgift.  Att använda en timer kan vara effektivt för att på ett tydligt sätt visa när en 

uppgift ska vara färdig. Målet är då att eleven ska vara färdig innan tiden går ut. Det är viktigt 

att omedelbart ge respons på uppgiften när den är färdiggjord. För att öka barnets 

uppmärksamhet i en undervisningssituation bör man som lärare vara entusiastisk över det som 

undervisas samtidigt som undervisningen ska vara fokuserad på uppgiften. Undervisningen 

ska vara kort och tillåta ett aktivt elevdeltagande. Korta pauser då eleven får tillåtelse att gå ut 

ur klassrummet och röra på sig eller att stå vid sin bänk och göra fysiska kroppsövningar kan 

också hjälpa en elev med ADHD. Att schemalägga så många teoretiska lektioner som möjligt 

på förmiddagen och lämna de mer aktiva ämnena till eftermiddagen kan även vara till hjälp 

eftersom att aktivitetsnivån och förmågan att koncentrera sig försämras under dagens lopp hos 

ett barn med ADHD. För vissa elever med ADHD kan det vara positivt att tillåtas längre tid 

för att utföra uppgifter och prov men detta bör endast ges till den som verkligen är i behov av 

detta.  Om en elev med ADHD har svårigheter att slutföra en individuell uppgift så gynnas 

han eller hon av att få välja bland flera olika uppgifter inom samma ämne. Eleven förväntas 

då att genomföra en av uppgifterna som har presenterats som förslag inom en viss tidsram. På 

detta sätt återfår läraren kontrollen över ämnet och eleven får en viss kontroll över den 

specifika uppgiften.   

 

Enligt Axengrip (2004:68)  hjälper det sällan att tjata på ett barn med ADHD. Barnet vet 

mycket väl om att de misslyckas med att till exempel följa instruktioner eller att genomföra en 

uppgift men det är inget de kan rå för. Man ska inte behandla barnet som om det vore 

ouppfostrat för det är det inte. Det lönar sig inte heller att försöka prata barnet till rätta och 

säga till det att skärpa till sig för det kan barnet inte. Barnet behöver lämpligt stöd från vuxna 

för att få en fungerande livssituation. Vidare menar Axengrip (2004) att personer med ADHD 

ofta får låg självkänsla på grund av deras misslyckanden. Att ideligen uppleva misslyckanden 

påverkar den psykiska hälsan och kan till och med leda till självmordsförsök för ett barn med 

ADHD. Det är viktigt att kraven som ställs på ett barn individualiseras så att barnet inte 

behöver uppleva ständiga misslyckanden. För en elev med ADHD går det åt väldigt mycket 
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energi under en skoldag vilket kan göra att eleven är utmattad när han eller hon kommer hem. 

Detta gör det mycket svårt för barnet att genomföra läxorna vilket kan leda till att barnet 

återigen känner sig misslyckad. För att undvika detta menar Axengrip (2004:69) att dessa 

elever kan ges andra alternativ. Det kan till exempel handla om att ge kortare läxor som är 

mer utspridda under veckan med stöd av en vuxen. För de eleverna med svår ADHD kan det 

bästa vara att inte ha några läxor överhuvudtaget.  

 

Det är vanligt att elever med ADHD blir syndabockar för diverse händelser i skolan, menar 

Axengrip (2004:70). Vissa gånger är de orsak till att det uppstår till exempel konflikter men 

det finns även gånger då de blir falskt anklagade för detta. Det händer även ofta att barnet får 

utskällningar av flera olika personer för samma händelse. Detta kan leda till att barnet känner 

sig misslyckat och få en känsla av att alla är arga på det, vilket i sin tur leder till sämre 

självkänsla. Konflikterna kring barnet blir då en växande ond cirkel menar Axengrip (2004). 

Av dessa anledningar är det viktigt att man som vuxen fokuserar på det positiva och tonar ned 

misslyckandena.  

 

Ett barn med ADHD gör, som tidigare nämnt, av med mycket energi under en skoldag. Det är 

både mental energi och fysisk energi som dräneras (Axengrip 2004:74-75). Skolan måste se 

eleven ur ett helhetsperspektiv så att eleven får ett fungerande liv även efter skolan. För att 

förebygga att eleven med ADHD får slut på energi kan man erbjuda en extra smörgås eller 

frukt under skoldagen, menar Axengrip (2004).  

 

Att vistas i en ostrukturerad miljö bäddar för misslyckanden och konflikter för en elev med 

ADHD enligt Axengrip (2004:111). Barn med ADHD tar in alla intryck men har inte 

förmågan att sålla ut vilka intryck som är viktiga. Det finns flera olika ostrukturerade och 

strukturerade miljöer i skolan. Raster, omklädning vid idrott, slöjd, matsalen, grupparbeten är 

några exempel som Axengrip (2004) menar är ostrukturerade miljöer i skolan. Ostrukturerade 

miljöer behöver anpassas och i vissa fall även undvikas. Det bör vara en jämn balans mellan 

vistelserna i den ostrukturerade miljön och den strukturerade miljön. När man anpassar de 

olika skolmiljöerna bör det även tas hänsyn till andra aspekter såsom klasstorlek, placeringen 

i klassrummet, hur saker är organiserade, enskild undervisning hos en speciallärare, 

utformningen av bänken och stolen och att rummet är anpassat för att minimera 

sinnesintrycken. Enligt Axengrip (2004:114) har placeringen av ett barn med ADHD i 

klassrummet, skolmatsalen, korridoren, omklädningsrummet med mera stor betydelse för att 
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barnet ska kunna tillgodogöra sig undervisningen samt för att minimera konflikter. Vissa 

elever med ADHD, menar Axengrip (2004), behöver sitta långt fram för att få ögonkontakt 

med läraren, medan andra elever med ADHD har ett behov av att sitta längst bak i 

klassrummet för att de ska kunna ha en överblick över vad som händer i klassrummet, till 

exempel för att kunna urskilja var ljuden kommer ifrån. Ytterligare andra elever med ADHD 

kan istället gynnas av att sitta långt fram med en bänk mot en långsida vänd bort från klassen.  

 

Konflikter som uppstår under till exempel lunchen eller rasten påverkar den efterföljande 

lektionen. Tanken med att barn ska äta lunch är att deras energibehov ska fyllas på men för ett 

barn med ADHD kan det få motsats effekt, menar Axengrip (2004:116-117). Det är viktigt att 

skolan ser barnet ur ett helhetsperspektiv, som tidigare nämnts. Raster behöver fyllas med 

konstruktiva aktiviteter med stöd av en vuxen och i matsalen behöver barnet ha en bestämd 

plats tillsammans med andra elever som man vet fungerar bra ihop med det just det barnet, 

menar Axengrip (2004).  

Enligt Hising & Nygård (2013) föreläsning om teorier och pedagogiska strategier vid ADHD 

och ADD är det viktigt att man i möte med det enskilda barnet har förståelse och vidare att 

man anpassar material, hittar strategier, har strukturer, tydliga regler, är tydlig och kortfattad i 

sin kommunikation och att man alltid ligger steget före för att förebygga eventuella utbrott 

eller bristande motivation. Vidare menar Hising & Nygård (2013) att man bör undvika ord 

och uttryck som kanske, sedan, vi får se, i kommunikationen. Man bör även förstärka 

instruktioner både muntligt och skriftligt och då ha i åtanke att ett barn med ADHD oftast lär 

sig bättre visuellt.  

Vidare menar Hising & Nygård (2013) att en strategi för elever med ADHD kan vara att 

läraren tillsammans med eleven tar reda på vilken lärstil eleven har för att kunna bygga på 

dennes styrkor så att man minimerar möjligheten att misslyckas.  

 

 

3 Metod och material 

3.1 Intervjuer 
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För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig utav en 

kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjufrågor, även kallade semistrukturerad intervju 

(Stukat 2005:39) samt av en ostrukturerad observation. Anledningen till att jag valde en 

semistrukturerad intervju var att kunna få ett större djup och nå längre i intervjun (Stukát 

2005:39). Att kategorisera pedagogiska studier görs vanligtvis genom att dela in dem i 

kvantitativ och kvalitativ forskning enligt Stukát (2005:30). Den huvudsakliga uppgiften i det 

kvalitativa synsättet är att förstå och tolka de resultat som kommer fram. Enligt Stukát 

(2005:34) kan en kvalitativ ansats vara att föredra när man vill visa ett nytt perspektiv på ett 

redan känt område. Min avsikt i detta arbete om ADHD hos barn var att jag ville belysa det på 

ett nytt sätt genom att undersöka vilka stöd som finns för dessa barn i skolan. Genom denna 

undersökning ville jag även belysa sambandet mellan ADHD och den språkliga utvecklingen. 

 

3.2 Observation 

 

Observationen som jag har genomfört var i en årskurs 4 under en lektion där jag har 

observerat en pojke med diagnosen ADHD.  Observationen skedde inte enligt ett strikt 

schema (Stukát 2005:50) utan var mer ostrukturerat. Vidare menar Stukát (2005: 51) att det 

måste finnas någon typ av fokus som lyfts fram under en ostrukturerad observation. Jag var 

med under en lektion för att se hur denne elev agerade i klassrummet under en genomgång 

och lektion. Som fokus jämförde jag dennes agerande med den forskningslitteraturen som jag 

har studerat till detta arbete. Jag observerade även hur lärarnas stöd och pedagogiska 

strategier såg ut för denne elev i den stunden. Jag valde att anteckna det jag hade observerat 

efter lektionen för att inte störa processen och väcka onödig uppmärksamhet i klassrummet.  

Det finns 40 elever i klassen och två klasslärare. Dessa klasslärare är de lärare jag har 

intervjuat på den kommunala skolan.  

 

3.3 Bearbetning av material 

Materialet har bearbetats genom att jämföra intervjusvaren med forskningslitteraturen i syfte 

att få svar på studiens frågeställningar. Jag formulerade intervjufrågor som skulle fungera som 

en mall för intervjun. Frågorna var formulerade på ett öppet vis för att jag skulle få möjlighet 

att ställa följdfrågor och kunna fördjupa mig i intervjun.  
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De skolor som jag har undersökt har varit en kommunal f-5 skola och en f-9 friskola. 

Resultatet kommer att redovisas genom korta sammanfattningar av intervjusvaren som även 

styrks med citat.  

 

3.4 Urval  

För att få svar på arbetets frågeställningar valde jag att göra ett bekvämlighetsurval. I 

undersökningen har två lärare, en speciallärare och två rektorer intervjuats och en observation 

av en elev med diagnosen ADHD i samma klass som de intervjuade lärarna i en av mig känd 

kommun. De två lärarna jag intervjuade var klasslärare för samma klass och därför 

intervjuades dessa två lärare samtidigt. Lärarna turades om att svara på mina frågor och fyllde 

i varandras svar när de kände att de hade något att tillägga. Enligt Bryman (2011:194)  

innebär användandet av ett bekvämlighetsurval att man väljer ut dem man ska intervjua som 

finns tillgängliga för forskaren för tillfället. På grund av detta bekvämlighetsurval blev de 

valda skolorna en kommunal skola samt en privat skola där jag bland annat har valt att 

undersöka om det ekonomiska utrymmet ser likadant ut på de två olika skolorna. Min hypotes 

är att det ekonomiska utrymmet i budgeten skiljer sig åt mellan den privata och den 

kommunala. Vissa kriterier har tillämpats för att lärarna skulle få medverka i studien och 

dessa kriterier frågade jag även om innan jag stämde möte med dessa personer. Dessa kriterier 

var att de lärare som jag intervjuade skulle ha erfarenhet av elever med diagnosen ADHD och 

vara verksamma nu. Dessa kriterier tyckte jag var relevanta för att jag skulle få svar på mina 

frågor. Endast en lärarexamen ansåg jag inte räcka för att ge svar på mina frågor. 

 

Eleven som jag observerade var vid tillfället när denna observation utfördes elev i en klass 

tillhörande de klasslärare som jag intervjuat. 
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3.5 Reliabilitet och validitet  

Viktigt att poängtera är att undersökningens resultat gäller de två valda skolorna och att 

resultaten därmed inte gäller för alla skolor. Reliabiliteten i denna jämförelse och hypotes bör 

därmed beaktas som något bristande. Däremot är validiteten hög i anseende av det specifika 

jag vill undersöka.  Intervjuerna har jag valt att spela in. Anledningen till varför jag har valt 

ljudinspelning är för att mitt minne är begränsat och enligt Björndahl (2005:72) så kan man 

med hjälp av ljudinspelning ”konservera” observationen. Mitt bristande minne har då inte 

betydelse, utan jag kan spola fram och tillbaka för att höra precis vad som blev sagt för att 

kunna ge en rättvis bild av intervjun.  

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning finns det vissa etiska direktiv man måste 

förhålla sig till, enligt Vetenskapsrådet (2002:5-6), innan en studie kan 

inledas. Dessa riktlinjer innefattar fyra områden, vilka är: 

* informationskravet 

* samtyckeskravet 

* konfidentialitetskravet  

* nyttjandekravet 

Informationskravet innebär att studiens syfte måste förmedlas och att respondenten måste 

upplysa informanten om att deltagandet sker på frivillig basis. För att uppfylla detta krav har 

jag skickat ut ett missivbrev som innefattar dessa upplysningar till presumtiva informanter.  I 

missivbrevet skrev jag även att man har rätt att avbryta deltagandet när som helst utan 

påföljder. Kontaktuppgifter angavs även för att informanterna skulle kunna nå mig eller min 

handledare vid eventuella frågor eller oklarheter.  

 

Samtyckeskravet innebär att om deltagaren är under 15 år så måste forskaren fråga dennes 

vårdnadshavare om tillstånd.  Eftersom jag genomförde en observation av en elev under 15 år 

så skedde detta. Dock fann det sig i detta specifika fall naturligt att det var skolsköterskan 

som frågade föräldrarna om detta på grund av att skolsköterskan hade en kontinuerlig och god 
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kommunikation med föräldrarna till denne elev. Rektorn förmedlade kontakten med 

skolsköterskan åt mig.  

 

Enligt konfidentialitetskravet ska respondenten vara säker på att inga uppgifter ska kunna 

spåras till det intervjuade samtalet. För att uppfylla detta har jag spelat in intervjuerna med en 

diktafon som jag lånade av högskolan. Efter inspelandet förde jag över det inspelade på min 

privata dator och efter det så raderades filerna från diktafonen. 

 

Det insamlade materialet får inte säljas när studien har genomförts. Detta är enligt 

nyttjandekravet. Materialet får efter avslutad undersökning endast nyttjas i vetenskapligt 

syfte. Däremot har jag informerat deltagarna att efter att mitt arbete har blivit godkänd av en 

examinator så kommer jag att radera det inspelade materialet.  
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4 Resultat  

 

Första intervjun var med två klasslärare för en klass på 40 elever där en av eleverna har 

diagnosen ADHD. Det är denne elev som jag har observerat. Under intervjun så nämns denne 

elev som den ”specifika eleven”. Lärarna turades om att svara på intervjufrågorna och fyllde 

även vissa gånger i det den andra läraren svarat på. Lärarna benämns i intervjutexten som 

lärare 1 samt lärare 2. Lärarnas fokus under intervjun ligger mycket på den specifika 

individen med ADHD istället för att ge en mer generell bild av hur det ser ut för elever med 

ADHD på skolan. Jag som intervjuare försökte vid flera tillfällen under intervjun få lärarna att 

svara mer generellt men tyvärr utan större framgång. 

4.1  Lärarintervjuer 

4.1.1 Kan ni se en skillnad i den språkliga utvecklingen hos barnet med ADHD jämfört med 

ett barn som inte har det? Om ni ser den skillnaden hur ser stödet ut då?  

Enligt en av lärarna så spelar det ingen roll om det finns en diagnos eller inte. Hon menar att 

om ett barn är i behov av hjälp så hjälper man den oavsett om han eller hon har en diagnos.  

 

         Lärare 1:  

Egentligen så tycker inte jag att det spelar någon stor roll om det är ett barn med ADHD 

diagnos, upptäcker vi någonting så försöker vi väl göra vad vi kan åt det oavsett om det finns en 

diagnos eller inte. Så.  

 

Klasslärarna hänvisade till ett specifikt barn, den elev som jag observerade. De menade att 

den eleven är långt före de andra barnen i klassen i sin språkliga utveckling. 

” Lärare 2: I det här fallet så har ju kan jag ju säga att den här eleven har kommit mycket 

mycket längre i sin språkutveckling än vad kanske då andra barn har, ett otroligt stort 

ordförråd å å alltså kan vad kallar man det för högfrekventa ord. ” 

Jag ställde  en följdfråga om eleven även har en bra läsförståelse och på det svarade lärarna att 

han hade en väldigt god läsförståelse med ett väldigt rikt ordförråd, men de poängterade även 

att den observerade eleven skriver torftigt. Detta trodde dem berodde på att han saknar 

motivation för skrivandet, att det är jobbigt. 



 

19 

 

För att få lärarna att ge ett mer generellt svar på frågan om språkutvecklingen ställde jag 

ytterligare en följdfråga som löd:  

” Jag antar att ni har haft några barn under åren som har haft diagnosen ADHD, har ni sett att 

det har varit likadant med de andra barnen eller..? ” 

Då svarade lärarna att det kan se olika ut för olika barn och att man därför inte kan 

generalisera alla barn med ADHD. De belyste även svårigheten för barn med ADHD att vara 

uthålliga vid läsning men om läsintresset finns så menar lärarna att det fungerar som en 

motivationskraft för att utveckla sitt språk.  

 

 

4.1.2  Hur stödjer ni barn med ADHD i deras språkliga utveckling? 

Fastän  lärarna menade att den specifika eleven var duktig i den språkliga utvecklingen ville 

jag ändå fråga om det fanns något språkligt stöd med tanke på att eleven hade ett ”torftigt” 

skrivande.  

På det svarade lärarna att den specifika eleven som de tidigare nämnt skulle få en egen dator 

för att främja skrivandet. Detta var något av en chansning för de hade inte frågat eleven själv 

om den önskade en dator.  

        Lärare 2: 

… det vi ska göra, den här eleven får precis i dagarna en egen dator  just för att han är, han är 

inte skrivsvag på det sättet men orkar inte skriva vill inte det tar emot och därför skulle han få en 

dator då om det är ett stöd.  

Intervjuaren: han tycker att det är lättare att skriva ?  

lärare 2: det vet vi egentligen inte vad han tycker men vi tänker ta det som ett alternativ till att 

han inte alls orkar skriva. Om det är roligare då det vet jag inte.   

Intervjuaren:  har ni gjort det,  prövat det med en annan elev som ni har haft med samma 

diagnos då?  

Lärare 2: nej. Lärare 1:  nej.  

 

4.1.3 Hur är klassrummets fysiska miljö organiserat i en klass där det finns barn med ADHD? 
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” Lärare 1: jag tycker vi försöker tänka på att det ska finnas en liten vrå oftast så vill ju dom 

här barnen eller behöver ha lite avskildhet och det försöker vi tänka på när vi möblerar. 

 Lärare 2: lite avskalat hörn kanske. Det beror ju på också om synintrycket är jobbigt eller om 

det är mer ljudintryck som är jobbigt men ett hörn inte sitta mitt i smeten.” 

Jag ställde följdfrågan ifall lärarna vill ha en elev med ADHD nära dem själva under en 

lektion för att få veta var i klassrummet eleven blir placerad. På det svarade lärarna: 

        Lärare 1:  

Det spelar egentligen inte så stor roll känner jag var dom har sin arbetsplats för vi ses ju alltid 

vid mattan när vi vill gå berätta något nytt eller viktigt då ses vi ju här så när det väl är dags för 

arbeta sen då är det inte så viktigt att dom sitter nära eller så bara det finns en arbetsplats som är  

Lärare 2: mer avskärmat eller mer avskilt 

Lärare 1 ja, i lugn och ro  

Lärare 2: å inte sitta där kanske där dörren till korridoren är då händer det ju saker  några går på 

toa och det stör ett sånt barn. 

 

4.1.4 Är de dagliga aktiviteterna i klassrummet utformade på ett annorlunda sätt för barnet 

med ADHD? Hur i sådana fall? 

Lärarna menade att man inte anpassar undervisningen endast för barn med ADHD utan det 

finns även andra barn som drar nytta av rutiner och struktur.  

Lärare 2: ”Jag tänker nog så här att alla barn har behov eller har nytta av struktur och 

organisation så att, och struktur och rutiner samma rutiner, vanda till det. Såå det är ju inte 

bara anpassat enbart till det barnet.” 

Vidare menade lärarna att om en elev med ADHD inte klarar av en lektionsplanering så måste 

man som lärare vara beredd att ändra upplägget för den eleven. 

Eleven kanske även behöver ett avbrott för att göra något annat innan det enligt lärarna går 

”för långt”.  Det kan då till exempel handla om att man frågar eleven om han eller hon kan 

tänka sig att läsa en bok istället. Samtidigt betonar lärarna att detta inte är något specifikt för 

en elev med ADHD utan de försöker möta alla elever på detta vis. 

Lärare 1: ”nu kanske du vill ta lite paus, med din bok en liten stund” 
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Lärare 1: "Att man försöker möta innan det har gått för långt. Men jag tycker det också är lite 

samma så gör vi ju inte bara för att det här barnet råkar ha en diagnos ser vi någon annan så". 

 

Som följdfråga till att lärarna poängterade vid upprepade tillfällen under intervjun att 

anpassningarna, eller att de stöd som finns för en elev med ADHD inte är unikt för dem utan 

det är mer generellt för alla elever så frågade jag om de arbetar mycket med inkludering. 

Lärare 2 svarade att de anpassar undervisningen efter individen.  

Lärare 2: "Ja lite individ, oavsett om man har en diagnos eller inte så lär man ju sig alla fyrtio 

hur dem funkar och hur jag ska bemöta det barnet så gör jag på ett helt annat sätt kanske med 

ett annat barn” 

4.1.5 Hur individualiserar ni undervisningen så att barn med ADHD blir inkluderade? 

Lärarnas svar på detta var att den specifika eleven som har nämnts tidigare under intervjun är 

känslig för ljud och att det finns hörselskydd för dem som är i behov av att stänga störande 

ljud ute som till exempel en penna som tappas eller en lärare som hörs från klassrummet intill.  

Lärare 1: ”Det finns hörselskydd för dem som behöver det. ” 

Lärare 1: ”Han blir ju lätt störd utav ljud, då kan det, det kanske inte är småpratsljuden utan 

kanske mer om någon tappar en penna på bordet ”  

4.1.6 Finns det några andra stöd som ni vet om eller kan se för barn med ADHD i skolan? 

Struktur och fasta rutiner menar lärarna är stöd för barn med ADHD . Förbereda en elev på 

vad som kommer att ske om det blir förändringar under dagen är också till stöd för eleven.  

Lärare 2: ”Jag tror ju stödet, fasta rutiner, fast struktur gå igenom en dag hur den ser ut, 

nämna alla, det man kan förutse som blir en förändring i tid så att det inte blir, så hela dagen 

blir förstörd. ” 

Att ibland hjälpa eleven med ADHD med vissa uppgifter som känns motiga genom att 

försöka lösa dem på ett annat sätt så att de inte ska tappa motivationen är även ett stöd menar 

lärarna. Lärarna kan fråga eleven om han eller hon redan kan uppgiften eller om läraren 

hjälper eleven att skriva för att eleven istället kan fokusera på att enbart räkna.  
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Lärare 1: ”Kan du det här ändå? Kan du det muntligt eller ska jag skriva så räknar du? Så man 

försöker liksom så att de ska känna att dem också kommer framåt” 

Lärarna tar även upp vikten av att variera längre pass. Återigen understryker de dock att detta 

stöd inte bara gäller för elever med ADHD utan det är mer generellt.  

        Lärare 2:  

...Inte bara är en sittande genomgång trettio minuter utan det är kortare genomgång lite eget 

arbete samling igen att det blir inte samma samma samma samma från det att lektionen börjar 

till slut. Men ändå med liksom fasta återkommande, så dem känner igen hur en lektion kan se ut, 

men det är ju inte bara för barn med ADHD utan det är nog bra för alla. 

 

Som en följdfråga till vilka stöd det finns för en elev med ADHD på skolan ställde jag frågan 

”Sen finns det ju vissa som har en assistent med sig med den här diagnosen eh är det 

någonting som ni har varit med om och haft en assistent i klassrummet till en ett barn med 

ADHD?” denna fråga ställde jag för att få veta om skolan använder sig utav assistenter som 

stöd för barn med ADHD.  

Som svar på den frågan sade läraren 2 att lärare 2 hade varit med om det men inte på många 

år. Jag frågade då om det var någonting som de ansåg gynna barn med ADHD och på det 

svarade lärare 1 att lärare 1 tror att det skulle kunna vara bra vid vissa tillfällen vidare menade 

lärare 2 att det är tufft att vara ensam klasslärare och att det skulle vara bra vid till exempel 

tillfällen när barnet får ett utbrott eller hamnar i konflikter men lärare 2 underströk också att 

det beror på hur assistenten är som person, om den har förståelse för diagnosen eller inte.   

Lärare 2: ”Ja, men inte på många många år.”  

  Lärare 1: 

Jag tror att visst behövs det en person ibland absolut.  

Lärare 2: Ja men en som kan fånga upp när barnet inte orkar eller om den får ett utbrott eller ja 

konflikt med andra, det kanske händer oftare än med andra barn. Det är tufft att vara ensam 

klasslärare, och hinna rodda i allt. Sen beror det alldeles på hur den assistenten är och vilken 

förståelse den har, jag har varit med om både och. 
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4.2 Intervju med speciallärare 

 

I den andra intervjun jag genomförde var jag på en annan skola, en friskola, och fick där 

möjligheten att intervjua en speciallärare med erfarenheter av elever med ADHD. I 

intervjutexten benämns denne som speciallärare. Samma frågor ställdes som till lärare 1 och 2 

på den andra skolan. Specialläraren vet hur det ser ut i klassrummen där det finns elever med 

ADHD även om specialläraren inte själv har ett eget klassrum som klasslärare.  

 

4.2.1 Kan ni se en skillnad i den språkliga utvecklingen hos barnet med ADHD jämfört med 

ett barn som inte har det? Om ni ser den skillnaden hur ser stödet ut då? 

 

Specialläraren menar att ADHD ser olika ut hos olika individer vilket gör det svårt att 

generalisera. Specialläraren beskriver att det sällan finns en renodlad ADHD problematik och 

att det därmed innebär att en elev med ADHD inte nödvändigtvis alltid har svårigheter med 

den språkliga utvecklingen.  

Speciallärare:  

Det är ju så svårt med ADHD därför att det kan ju vara så mycket, en ADHD är ju aldrig lik en annan 

så därför så så känns det ju som att ren ren ADHD problematik det är så sällan det är ren ADHD 

problematik. För om man tänker att man har en ren så ren ADHD som möjligt så finns det ju inte är 

det ju inte så alltså att det alltid är så att man får en språklig problematik om man har ADHD.  

Vidare menar specialläraren att de arbetar individuellt, att det är det som är deras 

utgångspunkt.  

Speciallärare: ”Jag kan inte se att det finns någonting som är generellt just bara för att man 

har ADHD och språk, det kan jag inte på rak arm säga att vi liksom att vi tänker så. Utan vi 

jobbar väldigt mycket individuellt eftersom att det är det vi utgår ifrån.”  

Som följdfråga sade jag: ”Så ni har inget speciellt arbetssätt när det kommer till den språkliga 

utvecklingen för ett barn med ADHD utan det är likvärdigt?”. Detta för att få ett förtydligat 

svar angående deras stöd för den språkliga utvecklingen hos en elev med ADHD.  
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Speciallärare: ”Nej, nej. Utan eeh, nej utan vi går vi försöker att se, diagnoserna är inte viktiga 

för oss […] vi måste titta på, hur ser det ut här och nu? Vad är dem problemen som uppstår i 

skolan och så måste ju vi jobba utifrån det. Så diagnosen i det här fallet är mindre viktig. ” 

 

4.2.2 Eftersom min tidigare följdfråga svarade på vilket stöd det finns för en elev med ADHD 

i deras språkliga utveckling så hoppade jag över att ställa den frågan igen. Därmed blev fråga 

4.2.2 istället Hur är klassrummets fysiska miljö organiserat i en klass där det finns en elev 

med ADHD? 

Specialläraren är medveten om att det enligt forskning ska finnas så få störande intryck i ett 

klassrum som möjligt för en elev med ADHD men specialläraren menade att det ser olika ut 

beroende på hur ADHD diagnosen ser ut för olika elever och att det som fungerar för en elev 

med ADHD inte kanske fungerar för en annan elev med samma diagnos. Vidare menar 

specialläraren att det viktiga är att det finns en tydlig struktur som är återkommande för 

eleven med ADHD men att den strukturen kan se olika ut. Läraren har en betydande roll i 

detta menar specialläraren. Om läraren är trygg så blir eleven trygg oavsett om det är få 

intryck i klassrummet eller inte.  

Speciallärare:  

Vi har ett klassrum som är överbelarmat med prylar och där finns det barn som har jättestora 

svårigheter men dem bryr sig inte. Därför att det är lärarens sätt att göra det. Och är läraren trygg 

i sin roll och det den förmedlar så är ju, för man har ju hört att det ska vara kliniskt rent och det 

ska inte vara någonting som stör å, men då säger ju det emot sig själv när man kommer in i det 

klassrummet och det är lugnt, för lugnt för den eleven alltså det är lugnt och harmoniskt för den 

eleven och så kommer man in i ett annat klassrum där det också finns ADHD elever och där är 

det som som det liksom är sagt då inom citationstecken att det ska vara kliniskt rent inga intryck 

eller så få intryck som möjligt och det är likadant där och då kan man då anser vi då att det kan 

man härleda till hur hur  läraren vad den står för den kompetensen och den det som den 

förmedlar är viktigare. 

 

För att få reda på vad det är för lärare som specialläraren beskriver, hur den arbetar för att 

kunna förmedla den tryggheten som specialläraren menar är viktig så ställde jag följdfrågan: 

”Hur är den läraren då i ett sånt klassrum?” Specialläraren återkopplade då till miljön i 

klassrummet. Specialläraren menar att själva klassrummets miljö och lärarens tydlighet 

samarbetar och påverkar eleven på ett sådant vis att klassrummet inte behöver vara fri från 
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intryck. Om eleven vet vad som väntar i det klassrummet som den kliver in i så skapar det en 

trygghet i sig.  

Speciallärare:  

Struktur är ju viktigt både i miljö och för läraren. Så att den strukturen och den tydligheten, 

alltså klassrummet visar en tydlighet som eleven liksom känner av och går in i ett lugn därför att 

den är säker i ok det här är klassrummet det är placerat så här vi gör så här och läraren går också 

in med en tydlighet i sin struktur och det skapar ju en tydlighet överlag. […] Miljön och läraren 

harmoniserar väl kan man väl säga i sin struktur som gör att det skapar ett lugn och då behöver 

det inte vara kliniskt rent i ett klassrum. 

 

Som ytterligare en följdfråga för att förtydliga hur miljön är utformad i klassrummet för en 

elev med ADHD så ställde jag frågan om eleverna med ADHD har speciella platser i 

klassrummen. Specialläraren menar att de har det, men att det ser olika ut för olika elever var 

i klassrummet de placeras. Vidare menar specialläraren att man kan fråga eleven var den trivs 

bäst att sitta i klassrummet.  

Speciallärare:  

…Vissa elever som har ett stort behov av att placeras eeh en elev som jag har haft har suttit på 

samma plats sen år ett sitter fortfarande på samma plats vi har bytt klassrum men det är 

fortfarande samma plats och det är ett strategiskt drag då att fråga var sitter du bäst och då pekar 

väl eleven där och då har den eleven suttit där jämt och det har skapat struktur för den eleven. 

 

4.2.3 Är de dagliga aktiviteterna i klassrummet utformade på ett annorlunda sätt för barnet 

med ADHD? Hur i sådana fall? 

Specialläraren poängterar att det återigen är individuellt beroende på hur barnet är och hur just 

det barnets ADHD problematik ser ut. För vissa menar specialläraren att det är viktigt med ett 

tydligt dagsschema som denne kan ha vid sin bänk. Vidare menar specialläraren att de i 

skolan använder sig utav standardiserade tester för att ta reda på vilken metod eller struktur 

som passar bäst för de eleverna med olika svårigheter.  

Specialläraren:  

Beroende på hur diagnosen eller ADHD problematiken är eller hur barnet är rättare sagt ska man 

ju säga så är det ju så att en viss förförståelse är ju viktigt för vissa barn eeh strukturen det kan 

vara en struktur så att man har ett schema på bänken så att det blir tydliggör vi kan göra så att 

elever som har ett behov av och då är det ju inte bara alltså oavsett vilka svårigheter man har så 

kan det vara så att vi har gjort vi har försökt att hitta inlärningskanaler med hjälp utav 

standardiserade tester där vi ser liksom hur lär den här eleven sig bäst och så utgår vi från det. 
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Specialläraren menar även att det är viktigt att läraren använder sig av olika sinnen i sina 

lektioner för att fånga de elever med ADHD som har svårt med det auditiva.  

”Oftast kan det vara så att det är just med språk att det är det auditiva som är problemet då så 

är det så att man har en en ska berätta någonting lära ut någonting så är det ju oftast så att det 

är viktigt att ha flera sinnen för att förmedla kunskapen.” 

För att ytterligare förtydliga för eleven så menar specialläraren att läraren alltid måste se till 

så att eleven med ADHD har förstått den givna instruktionen genom att fråga eleven om den 

vet vad den ska göra.  

”Dubbelkolla har du förstått instruktionen vad är det du ska göra nu?” 

Ytterligare ett annat sätt att utforma de dagliga aktiviteterna på för en elev med ADHD är 

enligt specialläraren att införa korta pauser. Samtidigt menar specialläraren att detta är 

komplext och fungerar endast för vissa elever och att dessa pauser kan se ut på olika sätt. 

Specialläraren gör här skillnad på om eleven med ADHD är utåtagerande eller inbunden.  

Lägga in pauser, pauser är väldigt svårt, alltså om man tänker då barn som har den här 

hyperaktiviteten så är det inte alltid att pauser är gå ut och springa av dig därför att det ställer 

till det mer för vissa barn än vad det gör för andra.”  

Intervjuaren: ”Hur menar du då?” 

Specialläraren berättar om två olika fall på skolan där det är två elever med samma diagnos 

men som fungerar på olika sätt.  

Specialläraren:  

En elev med ADHD som är som håller allt inom sig som behöver ha supertydlighet eh men om 

man släpper den tydligheten och den eleven skulle gå ut och springa av sig så skulle den eleven 

tappa bort sig själv så den eleven liksom laddar om i klassrummet och är väldigt tyst väldigt inte 

utåtagerat så eller utåtagerande så utan den sitter och så liksom slumrar den till ungefär då men 

den sitter kvar den eleven. 

 

Specialläraren betonar att de frågar eleven vad som fungerar bäst för just den eleven och 

sedan anpassar de skolarbetet efter det. 
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Specialläraren säger att för den utåtagerande eleven så fungerar pauser bättre för den kan 

hantera det men man måste i förväg ha kommit överens med eleven om vad han eller hon ska 

göra under den pausen. 

Ytterligare en sak som specialläraren tar upp är att eleven med ADHD kan arbeta utifrån ett 

eget schema, som skiljer sig från klassens. Detta schema kan bestå av kortare arbetspass med 

ett belöningssystem där eleven får någon slags belöning efter en genomförd uppgift och sedan 

återgår eleven till nästa uppgift.  

Specialläraren: ”Eget schema som den jobbar efter. Att det blir tydligare att nu ska du göra 

den här först uppgift vad det nu kan vara en arbetsuppgift och sen bli det som en belöning 

efteråt en kortare och sen gör man en till.” 

4.2.4 Hur individualiserar ni undervisningen så att barn med ADHD blir inkluderade 

Specialläraren återkopplar lite till det hen har svarat på tidigare i intervjun men betonar igen 

att det är individuellt hur man individualiserar för ett barn med ADHD eftersom alla barn är 

olika även om man har samma typ av diagnos. Specialläraren beskriver att det kan handla om 

att i perioder dra ned på takten för en viss elev om den till exempel går in i en period av 

depression och att man som lärare i denna period försöker att ännu mer tydliggöra mål och 

skoldagen för eleven så att han eller hon får möjlighet att lugna ned sig inombords och förstå 

vad som förväntas och därmed även klarar av att hantera sin vardag.  Vidare menar 

specialläraren att inkludering inte handlar om att alla ska göra likadant utan att alla gör vad de 

behöver. 

Specialläraren:  ”Det kan handla om att förenkla det kan handla om att ta bort arbetsuppgifter 

men fortfarande så handlar det om att vara en del i helheten och det är väl det som är med 

inkluderingen att inkludering handlar inte om att alla ska göra lika utan alla gör det som dem 

behöver.”  

4.2.5 Finns det några andra stöd som ni vet om eller kan se för barn med ADHD i skolan? 

Specialläraren menar att det återigen är beroende på vilket barn man har att göra med, att det 

kan se olika ut. För vissa av eleverna på skolan med ADHD som har stora svårigheter så 

samlar specialläraren dem på morgonen i en liten grupp som specialläraren beskriver som en 

plats där dessa barn kan få vara i lugn och ro för en skön start på morgonen Dessa barn får här 

även lite extra energi i form av en, för barnen, andra frukost. Detta är ett strategiskt drag som 
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skolan har börjat med för att de har märkt att dessa barn är i behov av lite mer energi på 

morgonen.  

Specialläraren: ”Det handlar inte om en liten grupp så utan det handlar om elever i behov av 

lugnet men också utav strukturen” 

Specialläraren:  

Varje morgon så proppar vi i dem frukost, nytt strategiskt drag som inte finns någon vetenskap 

på men det funkar. Så vi har frukost plus att vi har en liten grupp och det är väldigt tydligt så 

man får gå in i en lugn morgon med mycket mat eller mycket frukost. Och nu har vi kört det i 

fyra fem ja fyra fem veckor tror jag och det är jättestor skillnad.  

 

Som en följdfråga till om det finns några fler stöd för elever med ADHD så ställde jag frågan 

”Men ni använder er inte av några assistenter på skolan för de här barnen?” 

Specialläraren menar att de gärna skulle vilja ha det och att behovet för assistenter är stort 

men att det inte finns någon ekonomi på skolan för det. ”Endast” en ADHD diagnos är inte 

tillräcklig för att skolan ska få pengar från kommunen till en assistent för dessa elever. Det 

spelar ingen roll menar specialläraren hur pass grov ADHD man har. Skolan har ändå ansökt 

men har fått nedslag.  

Specialläraren:  

Vi har ansökt, vi har elever som har det jättejobbigt. Men vi har ansökt, å har man bara ADHD 

så får man ingenting. Så det är stopp. Så vi skulle ju vara i behov, eeh eh bland annat, nu handlar 

det ju om när man har ADHD så är det ju alltid alltså den kan ju förvärras eller förstärkas eller 

att det blir enklare men det finns ju, i det här fallet så har det ju förvärrats av andra sociala 

omständigheter, eeh och då då har ju den här ADHD problematiken i botten blivit jätte nästan 

intill ohanterbar, men det spelar ingen roll, för vi får inga mer pengar. 

 

4.3 Intervju med rektor på en kommunal skola 

I intervjun med rektorn så ville jag framförallt undersöka vilka ekonomiska stöd det finns för 

eleverna med ADHD på deras skola men även få reda på vad rektorn har för roll när det 

kommer till de olika stöd som finns för dessa barn. Jag hade förberett fyra frågor men alla 

frågor behövde inte ställas på grund av att rektorn kom in på dessa frågor, omedvetet, när 

rektorn pratade. 

 4.3.1 Vilka uppgifter har du som rektor för att stödja ett barn som har diagnosen ADHD? 
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Rektorn började med att säga att det är rektorns ansvar att se till så att alla barn på skolan 

oavsett om de har en funktionsnedsättning eller ej når kunskapsmålen.  

 

Rektor: ”Som rektor så har jag ju i uppgift å se till att alla barn som ja alla barn får det stöd 

som dem behöver för att nå kunskapskraven och för min del så spelar det ingen roll om barnet 

har en diagnos eller ja uppvisar symptom som gör att man misstänker att det finns något, är 

problem.” 

 

Rektorn menar vidare att när en elev är i behov av ytterligare stöd för att nå upp till 

kunskapskraven så kan rektorn ansöka hos kommunen om pengar som finns utöver den 

vanliga skolpengen. Rektorn poängterar att det har varit lättare att få dessa pengar om eleven 

har haft en fastställd diagnos. Det har alltså inte räckt med enbart uppvisande av symptom hos 

eleven. Rektorn nämner stadens namn under intervjun och i citatet har jag därmed bytt 

stadens namn mot tre bindestreck, detta har jag valt att göra på grund av att inte riskera att 

källan ska kunna spåras.  

           Rektor:  

Vi söker ju pengar det finns något som heter bibasplus vi har ju ---- stad en elevpeng som vi får 

för varje elev och den ska ju täcka det mesta liksom även om barn har bekymmer så ska den 

elevpengen täcka det. Men sen kan man få lite extra pengar om barnet då har jättestora 

svårigheter det kan vara som en elev som vi har som har som är nästan döv eller en elev som har 

stora synsvårigheter eller ja på annat sätt då är väldigt utåtagerande. Där kan jag ju säga att det 

har haft i alla fall tidigare viss betydelse att barnet har haft en diagnos, då har det varit lättare att 

få ta del av dem bibasplus pengarna. 

 

Vidare menar rektorn att det kan vara svårt att få de extra pengar som kan ansökas om på 

grund av att barnets problem jämförs med andra sökande barns problem i kommunen och om 

kommunen anser att ett annat barns problem väger tyngre och att skolan borde kunna hantera 

problemen själva inom skolan så kan man nekas dessa pengar. Jag som intervjuade undrade 

då ifall rektorn syftade på om skolan ansöker om assistenter, vilket rektorn då besvarade med 

att det helst inte var assistenter som de ville ha.  
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        Rektorn:  

Vi har ju sökt för barn som vi tycker att ja vi har svårt att hantera i klassrummet men vi får 

liksom det bedöms i jämförelse med andra barn då i staden och så bedöms det som att nej men 

det här borde vi klara liksom inom befintlig ram då och då är det ju får vi försöka se till att 

resurser finns då. Intervjuaren: Och då är det assistenter du tänker att man vill ha in ii klassen? 

Rektorn: Alltså helst inte assistenter, vi har ju en eller vi faktiskt har två nu assistenter dem är 

den ena är barnskötare den andre är ja jag vet inte om hon har slutfört någon om hon är 

barnskötare för länge sen men dem är inte utbildade pedagoger och det är ju egentligen inte det 

vi söker utan men det är till barn som den ena är väldigt utåtagerande och den andre behöver 

teckentolkning[…] men annars har ju vi använt dem pengar vi får för bibas för att få behålla 

våra utbildade lärare. 

 

En följdfråga jag då ställde för att få bekräftat att det inte finns några särskilda pengar 

undansatta för elever med funktionsnedsättningar, som i detta fall ADHD, ställde jag frågan 

”Det finns ingen liksom pott i skolan till just dem?” 

Rektorn svarade med att det inte finns det men att dem i vissa fall kan ansöka om de tidigare 

nämnda bibaspluspengarna.  

Rektorn: ”Nej, nej inte liksom på skolan på skolan så får vi bara skolpengen[…] men  sen sen 

kan det ju vara ADHD barn som är väldigt utåtagerande och frustrerade och arga och så här 

och då då kan vi  söka dem här bibaspluspengarna som ger ett visst stöd men det är ju inte så 

här att dem får en assistent från morgon till kväll. Det det finns inte.  

Som intervjuare undrade jag då var dessa sökta pengar går till eftersom de inte går till att 

anställa assistenter.  

Intervjuaren: ”Hur, var går det stödet då till när det eftersom det är ingen assistent men.” 

Rektorn: ”alltså det vi, har vi möjlighet så ser vi till att det finns extra lärartimmar. Och 

avdelat till den då. Att den kan gå ut och jobba i mindre grupper och så här då.”  

Vidare berättar rektorn om olika praktiska stöd till elever med ADHD bland annat att eleverna 

har tillgång till Ipads i skoarbetet vilket de upplever fungerar positivt på elever med ADHD.  

”Ett stort hjälpmedel har varit det här med Ipads för dem barnen för det fokuserar liksom det 

hära, det hjälper dem att koncentrera sig.”  
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4.3.2 Finns det ett samarbete mellan dig och läraren, föräldrar när en diagnos har ställts? 

Om ja, hur ser det ut?  

Under intervjun nämnde rektorn skolsköterskans namn flera gånger. Detta har jag inte tagit 

med i texten utan det har ersatts med N.N.  

Rektorn menade att samarbetet kan se olika ut och att skolsköterskan är den som har det 

största samarbetet med föräldrarna. Vidare menade rektorn att genom undersökningar som 

skolsköterskan gör i klasserna framkommer det vilka elever som är i behov av mer stöd.  

Rektorn: ”Det är väldigt olika vi har ju N.N vår skolsköterska som ofta har den närmsta 

kontakten med  föräldrarna. Hon uppmärksammar dem i sina undersökningar.” 

Vidare sade rektorn att det är rektorns ansvar att skriva under åtgärdsprogram. Rektorn har 

även då träffar tillsammans med föräldrar, läraren och skolsköterskan.  

Rektorn fortsatte att prata om att elever med ADHD kan lära sig saker i klassrummet även om 

det inte tycks så för att eleven kanske ligger under bänken istället för att sitta på stolen vid 

bänken.  

”Dem kanske ligger under bordet och ser ut att inte lyssna alls men ändå fixar det. Har 

snappat upp via hörsel eller via syn eller har tagit in det på andra sätt.   Så det gäller ju att vara 

flexibel som lärare och stå ut många gånger.” 

För att få veta om det sker någon omstrukturering i klassen för att inkludera en elev med 

ADHD så ställde jag följdfrågan: ”Brukar det ske en omstrukturering i klassen när det 

kommer ett barn med ADHD?” Rektorn menade att struktur, tydlighet och rutiner är något 

som fungerar bra på barn med ADHD och att detta även är bra för de andra barnen i klassen. 

Vidare menade rektorn att läraren blir mer tydlig med att skapa struktur, rutiner och tydlighet 

när det finns en elev med ADHD i klassen och om man lyckas med detta så fungerar det 

mycket bättre än om eleven skulle ha en assistent.  

         Rektorn:  

Det som är bra för barn med ADHD det är ofta väldigt bra för hela klassen. Det är ju det här 

med struktur å så jag tror att när man får ett barn med ADHD då blir man extra noga med 

strukturen tydligheten rutiner och veta att man vet det att gör man ett avsteg så kan det bli 

katastrof och då drabbar det ju hela klassen så klart. Och det det är ju det som är alltså så länge 

det fungerar att dem är inkluderade i klassen med sin lärare så och läraren förmår att anpassa 

hela liksom klassens undervisning till att även ADHD eleven funkar då då är det ju jättebra, det 

är ju en större risk om vi har som du säger typ som en assistent  som så fort det blir lite rörigt så 
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tar man med sig den och går ut ja men då då har man ju inte utvecklat liksom undervisningen i 

klassrummet. 

 

Rektorn fortsatte att prata om mindre undervisningsgrupper som finns speciellt för elever med 

behov av särskilt stöd och att detta ses av rektorn som ett nederlag om eleven skulle hamna 

där för att inte eleven fungerar i klassrummet. Rektorn menade att om en elev hamnar i en 

sådan grupp så har man som lärare misslyckats att anpassa miljön på ett sådant vis att eleven 

med ADHD blir inkluderad i klassen.   

Rektorn: ”Det känns som ett nederlag varje gång vi får plats för något barn i en sån här liten 

undervisningsgrupp. Det är ju liksom på ett vis ett bevis på att vi har misslyckats.  

Intervjuaren: ”Hur menar du då?” 

Rektorn: ”Ja vi har ju inte lyckats inkludera vi har ju inte lyckats anpassa miljön så att det 

fungerar.”  

 

 4.4 Intervju med rektor på en friskola 

Under hela intervjun svarade rektorn koncist på alla intervjufrågor vilket gjorde att det blev 

passande att ställa alla intervjufrågor som jag hade förberett.  

4.4.1 Vilka uppgifter har du som rektor för att stödja ett barn som har diagnosen ADHD? 

Rektor 2: ”Rektorns uppgift är ju att ge alla barn de förutsättningar som dem behöver för att 

kunna lära sig och inhämta kunskap så att egentligen det beror ju på för barn är olika och 

ADHD ser olika ut så det kan vara olika saker.” 

4.4.2 Finns det några särskilda stödåtgärder på skolan för barn med ADHD? 

Rektorn beskrev här att det finns olika områden som man ser över stödåtgärder på. Dessa 

menar rektorn är organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Rektorns primära ansvar i 

dessa områden är organisationsnivån där det kan komma på tal om elevresurser.  

         Rektorn:  

Man tittar ju på organisationsnivå på gruppnivå och på individnivå. På organisationsnivå kan det 

ju innebära att man måste ha en resurs in i ett klassrum  för det ligger mer på organisation och på 

mitt mitt huvudansvar. Det kan också handla om att man behöver göra schemabrytande 
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aktiviteter. Eller man behöver göra någonting, gruppstorlekar och sånt. Eeh det är på 

organisationsnivå. På gruppnivå kan det innebära att dem här ska inte jobba tillsammans eller 

dem här kan jobba tillsammans och hur ser sammansättningen ut kan man jobba med den 

gruppen. Och sen på individnivå där kan det ju vara placeringen i klassrummet det kan vara eeh  

typ av handledning inför moment och inför studier och ja det som där vet oftast barnen själv vad 

dem behöver så att säga.  

 

4.4.3 Hur stort utrymme har stödet i budgeten? Finns det pengar till assistenter eller speciellt 

material? 

Rektorn menade att det inte finns några pengar som är öronmärkta för elever med ADHD. 

Alla omkostnader ska täckas av den gemensamma skolpengen och för att det ska finnas en 

skolpeng så måste skolan som organisation fungera. Det måste finnas tillräckligt med elever 

och det får inte finnas för mycket personal för det påverkar skolpengen. På denna skola finns 

det dock en anställd specialpedagog som arbetar 70%. Behövs det ytterligare resurser så 

måste det finansieras inom skolan.  

        Rektorn:  

ADHD specifikt som funktionsnedsättning ger jag kan säga aldrig någon ersättning från 

kommunen i form av tilläggsbelopp och särskilt stöd utan det ska täckas av skolpengen. Eeh och 

då så måste man ju se till att att organisationen fungerar. Så det beror på hur många barn man 

har och hur mycket personal man har så att det går inte att säga att en viss procent av budgeten 

som går till det och det och olika från år till år. Men hos oss  har vi en en specialpedagog som är 

anställd  70 procent idag hon är tjänstledig 30 procent eeh och sen så har jag fått betala för 

resurser jag får anställa resurser så och sen ska det fördelas bara på dem barn man har som har 

en funktionsnedsättning. 

 

För att få en tydligare klarhet i hur det ekonomiska stödet ser ut på skolan så ställde jag 

följdfrågan: ”Så det finns inget särskilt liksom att söka om?” 

Rektorn besvarade detta med att det finns ett så kallat tilläggsbelopp som skolan kan ansöka 

om hos kommunen men att rektorn personligen aldrig hade varit med om att detta hade gått 

igenom när det handlar om en ADHD diagnos.  

Rektorn: ”Jo, det finns att söka tilläggsbelopp men även om man har fått diagnosen ADHD så 

ger inte det för det är inte tillräckligt stora svårigheter utan det ska rymmas i våran 

organisation som helhet.” 
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Som intervjuaren undrade jag om detta var speciellt eftersom det är en friskola och därför 

frågade jag om det ser olika ut när man söker tilläggspengar beroende på om det är en 

privatägd eller kommunal skola som ansöker.  

Rektorn menade att det ser annorlunda ut men att rektorn endast kunde svara för deras skola. 

Vidare beskriver rektorn den process som krävs för att kunna ansöka om dessa tilläggspengar.  

         Rektorn:  

Det ser annorlunda ut […] Vi skriver ju en ansökan till […] barn och utbildningsförvaltningen 

och där så ska vi då ange ett åtgärdsprogram eller en handlingsplan vad har vi gjort vad är det 

som har fungerat vad har inte fungerat återkoppling eventuella utredningar allt ska finnas med 

gediget arbete ligger bakom och sen tar dem ett beslut och då kan man få viss del av en 

ersättning för en resursperson eeh men mig veterligen så har man inte fått det på senare tid för 

ADHD.  För det är inte tillräckligt stora svårigheter. Har man autismspektrum störning då får 

man tilläggsbelopp. 

 

4.4.4 Finns det ett samarbete mellan dig och läraren, föräldrar när en diagnos har ställts?  

Om ja, hur ser det ut?  

Rektorn menade att det finns ett nära samarbete under hela skoltiden men att det 

nödvändigtvis inte behöver finnas en diagnos för att detta samarbete ska ske utan det räcker 

med att det finns ett beteende som liknar diagnosen.  

         Rektorn:  

Mm, det det är ett nära samarbete hela vägen, för oss är ju inte kanske ADHD diagnosen det 

primära eeh utan för oss handlar det ju om hur kan vi hjälpa barnet i skolan. Sen om den har en 

diagnos eller inte  spelar  inte oss någon roll. Men har den svårigheter som är likartade eller som 

ser likadana ut då ska ju vi lösa det tillsammans med föräldrar och elev. Så det börjar med 

elevhälso en lärare kanske uppmärksammar att jag hittar inte formeln eller jag hittar inte hur jag 

ska lösa den här situationen.  Så kopplas det till elevhälsoteamet eeh och vi samtalar om det och 

så gör vi en en kartläggning av eleven så att då talar jag om vad som kan göras och inte göras 

eeh och sen så hela tiden i dialog med föräldrar. Och sen när kartläggningen är gjord då kan man 

se ja men här har vi dem här svårigheterna i den här situationen uppstår det här och här händer 

det här och då går vi in och tittar på organisation på grupp och på individnivå. 

 

Rektorn uttryckte en uppgivenhet i att elever med ADHD inte tas på allvar när det kommer till 

behovet av stöd för dessa elever. Rektorn menade att elever som har en 

autismspektrumdiagnos får den hjälp de behöver från kommunen, men att en ADHDdiagnos 

inte väger lika tungt.   
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         Rektorn:  

Det jag tycker är synd det är ju att man klassar ADHD som en att det ska vara lättare än en 

autismspektrum störning det tycker jag är beklagligt. Det finns jättemånga barn med ADHD som 

har jättestora behov kanske större än om man har aspberger eller någonting sånt där det kan 

verkligen behövas en person till på den flickan eller pojken med ADHD.  

 

 

4.5 Observation av en pojke med ADHD  

Observationen ägde rum i ett klassrum med 40 elever och två klasslärare i en årskurs 4. 

Eleven jag observerade är en pojke med diagnosen ADHD. Den lektionen jag observerade var 

den första lektionen på morgonen. Eleverna samlades framför vita tavlan i formation av en 

halvmåne på golvet. Jag hade i förväg fått veta vilken elev som jag skulle observera. Dagens 

schema gicks igenom av båda lärarna. När den ena läraren berättade pekade den andra läraren 

samtidigt på schemat som var placerat på tavlan i form av bilder. Eleven tittade hela tiden på 

bilderna medan de flesta andra eleverna tittade på den lärare som pratade. Innan eleverna fick 

gå till sina platser så hade den ena läraren en matematikgenomgång framme vid tavlan. Detta 

tog sammanlagt ungefär en halvtimme. Eleven låg ned på golvet under hela samlingen och 

slingrade sig under en liten stol som stod framför. Eleven gjorde detta under tystnad. Efter 

samlingen fick alla elever gå till sina platser för att räkna i sina matematikböcker. Bänkarna i 

klassrummet var placerade ungefär som ett U. Eleven som jag observerade satt vid ett bord 

närmast en dörr, inte långt ifrån tavlan, med ansiktet mot dörren. Framför eleven satt en annan 

elev. Under lektionen förflyttade sig lärarna runt i klassrummet för att hjälpa alla elever. En 

av lärarna kom ofta till den observerade eleven för att sätta sig bredvid honom för att hjälpa 

till. Hon kunde lägga sin hand på eleven när hon kom för att sätta sig bredvid honom. Eleven 

hade svårt att arbeta på egen hand och varje gång som läraren gick därifrån så började eleven 

prata med sin kompis som satt mittemot eller så gick han runt i klassrummet. Vid ett tillfälle 

gick eleven ut ur klassrummet och in i tamburen. Där var han en liten stund för att sedan 

komma tillbaka till klassrummet. Detta gjordes ingenting åt, utan eleven tycktes fick gå lite 

som han ville. 
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5 Diskussion av resultat  

Syftet med denna studie var att undersöka vilka stöd det finns för elever med ADHD i skolan. 

Undersökningen genomfördes på två olika skolor genom intervjuer av lärare och rektorer. 

Resultatet visade att stödet ser olika ut på de olika skolorna. På den ena skolan har man ett 

nära samarbete med skolans specialpedagog och på den andra skolan har man ett nära 

samarbete med skolans sjuksyster.  

 

 

 

5.1 Lärarnas syn på kopplingen mellan ADHD och språkutveckling 

 

Som jag tidigare har skrivit har ADHD en tydlig koppling till språkförsvagning enligt 

forskning (Gillberg 2005:68-70). Ingen av skolorna kunde dock se en skillnad i den språkliga 

utvecklingen hos en elev med ADHD jämfört med ett barn som inte har diagnosen. Däremot  

betonade lärarna att utvecklingen kunde se olika ut på grund av att elever är olika individer. 

På den ena skolan fanns det en elev med ADHD som lärarna menade låg före de andra 

eleverna i klassen när det gäller den språkliga delen men de kunde inte säga att detta var något 

generellt för elever med ADHD. Jag blev förvånad att pedagogerna på skolorna som jag har 

intervjuat ställde sig ovetande om den koppling som, enligt forskare, finns mellan ADHD och 

en försämrad språkutveckling. Lärarna kunde inte se denna koppling hos sina elever med 

ADHD.  Enligt forskning kan, som tidigare nämnts, de språkliga problemen hos en elev med 

ADHD undvikas eller förbättras om människorna runtomkring har kunskapen om ADHD och 

att de med den kunskapen även har förmågan att anpassa förväntningarna och kraven på 

eleven. Det här skulle kunnat vara en förklaring till varför pedagogerna inte upplever att deras 

elever med ADHD har direkta problem med språket. Tyvärr kan jag inte dra den slutsatsen på 

den ena skolan på grund av de svar som har kommit fram genom intervjuerna. Möjligtvis att 

eleven har blivit hjälpt i den språkliga utvecklingen genom att lärarna har ställt rimliga krav 

på eleven och varit uppmärksamma på när denne elev har börjat tappa motivationen. Jag tror 

att det kan vara så att eleven tillhör en liten grupp av barn med ADHD som Gillberg (2005) 

beskriver inte utvecklar någon läs- eller skrivproblematik trots att barnet har haft språkliga 
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problem i yngre år. Med detta i åtanke drar jag slutsatsen att om jag skulle ha vänt mig till en 

lärare i årskurs 1 med en elev som har diagnosen ADHD  skulle svaret förmodligen ha sett 

annorlunda ut. Jag menar att läraren här förmodligen hade kunnat se att eleven skulle ha vissa 

svårigheter med språket eftersom man vanligtvis i årskurs 1 börjar läsa och skriva. De 

klasslärare som jag intervjuade hade inte denna elev i årskurs 1. En observation och intervju i 

en årskurs 1 gick tyvärr inte att genomföra då det inte fanns någon elev med en uttalad 

diagnos där.  

 

5.2 Lärarnas stöd i form av pedagogiska strategier  

 

Genomgående under hela intervjun har lärarna svarat att det stöd som de ger till elever med 

ADHD inte är något unikt för dessa elever, utan det är mer ett allmänt arbetssätt för hela 

klassen. Alla pedagoger i intervjun har menat att det inte går att generalisera ADHD-elevers 

behov av stöd. Detta ställer jag mig mycket tveksam inför eftersom det finns kriterier (Hwang 

& Nilsson 2011) som ett barn måste uppfylla för att kunna få diagnosen ADHD. Det innebär 

att det finns vissa utgångspunkter som är gemensamma för dessa elever. Sedan kan eleverna 

ha olika grader av dessa svårigheter men de pedagogiska strategierna borde tyckas vara 

detsamma för dessa elever. Hur kommer det sig att pedagogerna hela tiden hänvisar till 

elevernas olikheter och till individualisering? Kan det bero på okunskap om diagnosen? Har 

ordet individualisering som det talas om i Lgr 11 blivit en täckmantel för bristen av 

stödåtgärder eller pedagogiska strategier för dessa elever? Eller är man rädd för att 

generalisera eftersom det står mycket om individualisering i läroplanen?  

 

På den andra skolan, i intervjun med specialpedagogen, så fanns det tydligare stöd för elever 

med ADHD, bland annat schema vid bänken, en extra måltid om dagen, som enligt Axengrip 

(2004) är viktigt för dessa elever, och att lärarna hela tiden dubbelkollar med eleven om denne 

har förstått instruktioner, vilket visar på att man är medveten om de kognitiva svårigheter som 

finns hos dessa elever (Socialstyrelsen 2002). Ett annat stöd som specialpedagogen pratade 

om var att eleven med ADHD kunde ha ett eget schema i klassrummet som hade kortare 

uppgifter med belöningar efter, vilket man skulle kunna koppla till Barkleys (2006) 

rekommendationer. För att förtydliga denna uppgift och för att starkare kunna koppla ihop 

den med Barkleys (2006) rekommendationer så skulle de kunna använda sig utav en timer 

mellan de olika uppgifterna.  De flesta av dessa stöd var pedagogen väldigt medveten om var 

till hjälp för elever med ADHD, men den extra måltiden var något som de själva hade kommit 
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fram till att det var ett stöd för eleverna. De visste dock inte varför det var ett stöd. Kunskapen 

om att detta finns forskning på fanns inte hos lärarna. Detta ser jag nödvändigtvis inte som 

något negativt, eftersom det ändå visar att skolan gör allt i sin makt för att hitta strategier, 

eller stöd som fungerar för dessa elever. Men om kunskapen hade funnits där från början så 

hade de förmodligen arbetat på detta sätt redan från dag ett, men nu var det ett nytt arbetssätt 

för dem. Specialpedagogen underströk att ADHD kunde se olika ut för olika elever men min 

slutsats av dennes svar på intervjufrågorna var ändå att de arbetar med vissa 

forskningsbaserade strategier som stöd för elever med ADHD.  

 

Resultaten visade att det fanns anpassade dagliga aktiviteter för dessa elever i klassrummet 

bland annat genom att den ena skolan anpassar instruktioner så att informationen ska nå dessa 

elever. På den andra skolan kunde det handla om att eleven fick ta en bok och läsa när 

motivationen eller orken började tryta.  Båda skolorna pratade om kortare instruktioner, 

struktur och rutiner som något viktigt för elever med ADHD vilket även går i linje med 

forskningen som jag har bearbetat i denna studie. Men i den ena intervjun med klasslärarna  

underströk de att dessa strategier inte var unikt för dessa elever utan det var något som alla 

elever är i behov av. Detta kan jag också anse, att alla drar nytta av tydliga ramar, men detta 

är särskilt viktigt för elever med ADHD enligt forskning. Tar man bort struktur och rutiner 

från en klass med elever utan en diagnos  kan den klassen förmodligen fungera ändå, men tar 

man bort det från en klass där det finns elever med en diagnos så blir det kaos. Mina skäl till 

denna uppfattning är vad Axengrip (2004) skriver om vikten av strukturerade miljöer för 

dessa elever, vilket jag tidigare har nämnt.  

 

Även om det finns vissa stöd på dessa skolor är det många stöd som de har missat om man ser 

till den forskningslitteratur som finns i detta examensarbete. Jag anser att det i större 

utsträckning borde vara en självklarhet att samarbeta med eleven som har ADHD om vad han 

eller hon anser sig vara i behov av. Att ge eleven olika alternativa sätt att arbeta på är bra, och 

tanken med att ge en elev som har det jobbigt att skriva en dator är god. Frågan är dock om 

det inte kan vara en fördel att först fråga eleven om denne vill arbeta med en dator. Vill inte 

eleven det kanske det finns andra hjälpmedel som kan passa bättre som man istället kan lägga 

pengar på. På detta vis kan man kanske även spara pengar åt skolan som har visats ha en 

ansträngd budget för dessa elever. Jag anser även att det är viktigt att bemöta ett barn med 

respekt och att det handlar om en grundläggande respekt att visa intresse för elevens åsikter. 

Jag anser att man många gånger som lärare, kanske i hans eller hennes iver att försöka hjälpa, 
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glömmer att fråga hur eleven själv uppfattar sin situation och vad den tror att den skulle bli 

hjälpt av.  

 

Under observationen av eleven med ADHD uppmärksammade jag att eleven inte tycktes ha 

en speciell plats dit han kunde gå när han kände att han behövde en paus. Istället vandrade 

han fritt in och ut genom klassrummet. Men han hade tillåtelse att röra sig vilket Axengrip 

(2004) menar är nödvändigt. Placeringen i klassrummet tycktes inte fungera optimalt för 

eleven eftersom han ständigt pratade med sin bänkkompis när inte läraren satt bredvid. Detta 

påstående styrker jag med att Barkley (2006) menar att det är bra för ett barn med ADHD att 

ha en bänk eller ett bord som är separerat från en annan elevs bänk för att minska distraktion 

från en specifik uppgift eftersom Barkley (2006) menar att det lätt kan bli störande när två 

elever sitter nära varandra. Ytterligare en sak jag reagerade på med placeringen var att bänken 

var placerad, visserligen nära tavlan, men ändå vid en utgång. Att placera en elev vid en 

utgång var något som klasslärarna under intervjun menade inte var bra. Jag ställer mig även 

frågande inför genomgången som de hade på morgonen. Den var nödvändig eftersom 

eleverna skulle lära sig något nytt, men för eleven med ADHD verkade genomgången vara för 

lång. Jag tror att genomgången hade kunnat genomföras på ett mer kreativt sätt där man som 

lärare involverar eleverna mer så att de inte behöver sitta passivt och lyssna. Barkley (2006) 

menar att det är viktigt att ha korta instruktioner och att ge uppgifter som kräver fysisk 

aktivitet. Klasslärarna sade även under intervjun att man inte bör ha genomgångar på 30 

minuter, utan att det istället är bättre att ha en kort genomgång och sedan låta eleverna arbeta 

lite för att sedan samlas och fortsätta genomgången. Detta tror jag hade varit mycket mer 

effektivt för eleven med ADHD under den lektionen som jag observerade. Framförallt en av 

lärarna kom ofta till eleven under lektionen och de tycktes ha ett fint samspel där eleven 

lyssnade på läraren. Lärarna är engagerade och tycks vilja eleverna väl. Därför tror jag att det 

finns potential för att utveckla stödet för denne elev.  

 

 

5.3 Ekonomiska  stödinsatser  

 

När det gäller hur det ekonomiska stödet ser ut för elever med ADHD drar jag slutsatsen, efter 

de svar jag har fått från intervjuerna, att det tycks skilja sig lite mellan den kommunala skolan 

och friskolan. På den kommunala skolan tycks det finnas möjligheten att få pengar utöver 

skolpengen. Dessa pengar används dock inte till några assistenter utan det går istället till att, 
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bland annat, utöka lärartimmar. Den kommunala skolan har även lagt pengar på tekniska 

hjälpmedel såsom Ipads och datorer. Rektorn på friskolan menar att det inte finns några 

pengar att ansöka om för elever med endast en ADHD-diagnos. Trots detta har rektorn valt att 

anlita och ha ett nära samarbete med en speciallärare. Min hypotes om att det finns olika stort 

utrymme i budgeten mellan dessa skolor tycks, till viss del, stämma. Rektorernas sätt att ge 

stöd till dessa elever, med de knappa ekonomiska tillgångar som finns, är bra men det bästa 

vore om man kunde kombinera strategierna med att nyttja tekniska hjälpmedel och samarbetet 

med en speciallärare. 

 

På friskolan tycks samarbetet med föräldrarna vara större med rektorn än på den kommunala 

skolan där ansvaret istället tycks ligga på skolsköterskan. Med detta inte sagt att samarbetet 

ser ut på detta vis på alla friskolor och alla kommunala skolor. Som tidigare nämnt handlar 

denna undersökning endast om två utvalda skolor. Denna undersökning skulle därmed kunna 

fördjupas genom att göra en kvantitativ undersökning.  

 

Alla lärare borde ha kunskap och kännedom om diagnosen ADHD, eftersom det är något som 

alla lärare förr eller senare kommer att möta med tanke på hur vanlig diagnosen är bland barn. 

Som slutsats tycker jag till och med att det borde vara ett krav. Utan rätt kunskap är det lätt att 

missförstå och felaktigt hantera elever och även skapa andra problem. Det borde vara en 

självklarhet att denna kunskap lärs ut till alla som ska eller redan arbetar med barn och 

ungdomar. Att ständigt bli missförstådd är något som sätter djupa spår i en människas liv. 

Studien visar att behovet av vidareutbildning för lärare inom detta område är högaktuellt och 

borde vara prioriterat av rektorerna att ordna, vilket det tyvärr inte är.  

 

Behovet av stöd och hjälp i ett tidigt skede är avgörande för eleverna med ADHDs fortsatta 

utveckling och för att denna tidiga hjälp ska kunna ges så måste kunskapen finnas hos de som 

arbetar med eleven.  

 

5.4 Metoddiskussion 

 

Jag valde att göra en semistrukturerad intervjustudie därför att jag ansåg att det är var den 

metod som skulle fungera bäst i syfte av att uppnå det valda syftet med studien. Att välja att 

skriva en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjufrågor har fungerat bra. I och med 



 

41 

detta kunde jag ställa följdfrågor, vilket har gett intervjuerna större djup. Följdfrågorna hjälpte 

även till att lyfta viktiga, och för studien relevanta, tankar hos informanterna. Stukát (2005) 

menar att det huvudsakliga syftet med en kvalitativ studie är att förstå och tolka de resultat 

som har kommit fram i studien. Utan följdfrågorna tror jag att intervjusvaren på vissa ställen 

hade blivit mer svårtolkade på grund av att vissa intervjufrågor besvarades på ett sätt som 

kräver en viss förförståelse av det behandlade ämnet. Samtidigt inser jag att vissa 

intervjufrågor hade kunnat formuleras på ett annat sätt för att bli tydligare. Kanske hade 

lärarna svarat mer generellt om jag hade formulerat frågorna på ett annat vis.  Valet av att 

spela in intervjuerna tycker jag också har varit bra. Det har sparat tid och jag har haft stor 

hjälp vid transkriberingarna att kunna spola fram och tillbaka i den inspelade ljudfilen. Valet 

av observationsmetod fungerade bra, men det hade underlättat att ha videofilmat 

observationen. Tyvärr var inte det möjligt av etiska skäl. 

 

Studien kan återupptas om man skulle vilja genomföra undersökningen ytterligare en gång för 

att utveckla och fördjupa sig inom ämnet. Resultaten kanske inte dock skulle bli detsamma 

vid genomförandet även om samma informanter skulle nyttjas. Anledningen till det kan vara  

att informanterna, förhoppningsvis, har utvecklat sin kunskap inom området och att andra 

intervjufrågor används.  
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6 Avslutning 

 

Den här studien har varit mycket lärorik och intressant. Genom denna studie hoppas jag 

kunna väcka nya tankar och idéer samt inspirera lärare till att utveckla arbetet med 

pedagogiska strategier för elever med ADHD så att de får en trygg och bra skolgång. Jag 

hoppas även att rektorer inser behovet av vidareutbildning för sig själva och de verksamma 

pedagoger som finns på skolorna. 

 

Den pedagogiska relevansen för examensarbetet är hög eftersom det handlar om att ha den 

kunskap som behövs för att kunna ge det stöd som eleverna är i behov av. Att hitta 

pedagogiska strategier för ett barn med ADHD är viktigt för att barnet ska kunna fungera i 

skolmiljön (Kadesjö 2007:191). Om man som lärare har en gedigen kunskap om ADHD och 

om man även kan bemöta barnet med förståelse, underlättar det utformandet av pedagogiska 

strategier för barnet. I skolans verksamhet behöver man få en helhetsbild av barnet och inte 

endast fokusera på de problem som dyker upp. Det är viktigt att lärare samarbetar för att 

analysera sambandet mellan dessa elevers koncentrationssvårigheter, sociala bekymmer, 

kognitiva svårigheter, läs- och skrivsvårigheter samt andra inlärningsproblem (Kadesjö 

2007:283). Lärare behöver samarbeta för att gemensamt se över hur de arbetar med språklig 

utveckling och komma fram till hur de kan arbeta mer målinriktat med detta för elever med 

ADHD för att minimera risken av uppkomsten av en bristande språkutveckling.  

 

För att utveckla denna studie vidare skulle man kunna göra fler intervjuer och fler 

observationer. På sådant vis tror jag att studien skulle få ett större djup och kanske leda till 

nya insikter. Man skulle även kunna undersöka hur eleverna som har en ADHDdiagnos 

upplever sina dagar i skolan och hur föräldrar upplever att stödet ser ut för deras barn på 

skolan. Man skulle även kunna göra en handbok till skolor där man skulle kunna samla kort 

information om diagnosen och konkreta tips på hur man bäst kan hjälpa dessa elever. Jag är 

medveten om att den här typen av skrifter redan finns, men man skulle kunna utveckla dessa 

genom att till exempel ge konkreta lektionsförslag eller göra en handbok som är filmatiserad. 

Man skulle även kunna utveckla någon form av app som hjälper skolelever med praktiska 

saker för deras bristande kognitiva svårigheter. 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor till klasslärarna samt specialläraren 

• Hur arbetar ni generellt med språkutveckling? 

• Kan ni se en skillnad i den språkliga utvecklingen hos barnet med ADHD jämfört med 

ett barn som inte har det? Om ja, hur ser stödet ut då? 

• Hur stödjer ni barn med ADHD i deras språkliga utveckling? 

• Hur är klassrummets fysiska miljö organiserat i en klass där det finns barn med 

ADHD?  

• Är de dagliga aktiviteterna i klassrummet utformade på ett annorlunda sätt för barnet 

med ADHD? Hur i sådana fall? 

• Hur individualiserar ni undervisningen så att barn med ADHD blir inkluderade? 

• Finns det några andra stöd för barn med ADHD i skolan?  

 

Intervjufrågor till rektorerna 

• Vilka uppgifter har du som rektor för att stödja ett barn som har diagnosen ADHD? 

• Finns det några särskilda stödåtgärder på skolan för barn med ADHD? 

• Hur stort utrymme har stödet i budgeten? Finns det pengar till assistenter? Speciellt 

material? 

• Finns det ett samarbete mellan dig och läraren, föräldrar när en diagnos har ställts? Om 

ja, hur ser det ut?  
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Bilaga 2 

Information om undersökning inför examensarbete 

Jag går sista terminen på lärarprogrammet på Mälardalens högskola där jag skriver ett 

examensarbete som handlar om vilka stöd det finns för barn med ADHD i skolan. Det jag 

främst fokuserar på är vilka stöd det finns för den språkliga utvecklingen hos barn med 

ADHD. För att ta reda på detta så har jag valt att göra intervjuer med rektorer och lärare på 

två olika skolor som har erfarenhet av elever med denna diagnos. Intervjuerna kommer att 

spelas in för att jag lättare ska kunna bearbeta det insamlade materialet. Jag räknar med att en 

intervju tar ungefär 15–30 minuter. När uppsatsen är inlämnad och godkänd så raderar jag de 

inspelade intervjuerna. Jag skulle även vilja få möjlighet att observera en klass under en 

lektion där det finns en elev med diagnosen ADHD. Syftet är inte att observera enskilda 

elever utan att belysa det språkliga samspelet i klassen. Undersökningarna är anonyma vilket 

innebär att inga namn kommer att nämnas i mitt arbete, varken skolans namn eller någon 

individs namn. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser 

för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Student Maria Lindh Västerås 

E-post: m.mlindh@hotmail.com 

Telefon: 0736474309 

Handledare: Stefan Blom Eskilstuna 

E-post: stefan.blom@mdh.se 

Telefon: 016-155146 
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