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Abstract 
 
En intervjustudie har gjorts om vad pedagoger har för kunskaper om barn med ADHD 
och om de vet hur de ska gå tillväga för att underlätta undervisningen för dessa barn. 
Vi har inriktat oss på barn i åldrarna sju till tolv år för att diagnoser oftast inte ställs 
förrän barnen uppnått skolålder. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som har 
ägt rum med tio stycken pedagoger med olika inriktningar fritidspedagoger, 
specialpedagoger och lärare. Uppsatsens syfte är att undersöka vad det finns för 
kunskaper hos pedagoger i skolan om hur de ska arbeta med barn som har ADHD. 
 
Litteraturdelen handlar om allt från definition av ADHD till samspel mellan skola, 
hem och arbetsmetoder. Litteraturen har en viktig roll eftersom den har vetenskaplig 
fakta kring studien. Tillsammans med resultatet som utgår från frågeställningarna: 
Hur är kunskapen hos pedagoger om hur de kan underlätta skolmiljön för barn med 
ADHD?   
Hur väljer pedagogerna att underlätta skolmiljön för barn med ADHD? 
- I klassrumsmiljön 
- Genom föräldrakontakt 
- I kamratkontakt 
 har resultatet fått fram att pedagogerna har olika erfarenheter av att arbeta med barn 
som har ADHD i skolan. Den gemensamma nämnaren för pedagogerna har varit 
strukturen och tydlighetens betydelse för barn med ADHD.   
 
 
 
Nyckelord: ADHD, Arbetsmetoder, Föräldrakontakt, kamratkontakt, Struktur, 
Tydlighet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2



Innehållsförteckning  
 

1. Inledning…………………………………………………………………5 
1.1 Bakgrund…………………………………………………………………………..5 

1.2 Syfte……………………………………………………………………………….6 

1.3 Frågeställningar……………………………………………………………………6 

1.4 Disposition………………………………………………………………………...6 

2. Litteraturgenomgång…………………………………………………...7 
2.1 Vad säger styrdokumenten (Lpo 94)………………………………………………7 

2.2 Definition av ADHD………………………………………………………………7 

2.3 Orsaker…………………………………………………………………………….9 

2.4 Symptom och diagnoskriterier ……………………………………………….. ... 11 

2.5 Arbetsredskap och metoder i skolundervisningen……………………………..…12 

2.5.1 Underlätta undervisningen………………………………………………….13 

2.5.2 Struktur och koncentration/uppmärksamhet under skoldagen……………...13 

2.5.3 Musikens påverkan…………………………………………………….…....15 

2.5.4 Klassrumsmiljön…………………………………………………………….15 

2.5.5 ART…………………………………………………………………………17 

2.6 Genusperspektiv…………………………………………………………………..17 

2.7 Samarbete mellan skola och hem……………………………………….………...18 

2.8 Medicinering……………………………………………………………………....19 

2.9 Kamratkontakt……………………………………………………………………..20 

2.10 Teoretiska bakgrunder för barns lärande………………………………………...21 

3. Empirisk del……………………………………………………………..22 
3.1 Metod………………………………………………………………………………22 

3.2 Urval……………………………………………………………………………….23 

3.3 Tillvägagångssätt…………………………………………………………….…….23 

3.4 Genomförande……………………………………………………………………..24 

3.5 Etiska övervägande………………………………………………………………..25 

3.6 Resultatredovisning………………………………………………………….…….25 

3.6.1 Klassrumsmiljö……………………………………………………………25 

3.6.2 Föräldrakontakt……………………………………………………………28 

3.6.3 Kamratkontakt…………………………………………………………….29 

 
 

3



4.  Diskussion………………………………………………………………33 

5.  Sammanfattning………………………………………………………..38 
Referenslista……………………………………………………………………………..39 

Bilaga……………………………………………………………………………………..42 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4



1. Inledning 
Lärarnas riksförbund (2003) menar att ”integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall 

gestalta och förmedla” (s. 12). Med detta citat vill vi lägga vikten på att skolan har ett ansvar 

att kunna tillmötesgå alla barn. Undervisningen blir mer positiv både för läraren och barnen 

om lärare har denna kunskap om barn i behov av särskilt stöd. Vi känner efter snart 

genomgången utbildning av Språk och skapande åldrarna 1 – 12 år och Fritid och skola 

åldrarna 6-12 år, att vi har bristande kunskap i att möta barnen med ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder). Det som karaktäriserar ADHD är impulsivitet, 

uppmärksamhetsstörning/koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet (Duvner 2002). När vi 

har varit ute på vfu (verksamhetsförlagd utbildning) på olika skolor har vi båda stött på barn 

med ADHD i varje klass, därför känner vi att det är viktigt att vi pedagoger har denna 

kunskap om barnen med ADHD. Om pedagoger besitter denna kunskap kan samarbetet 

mellan lärare, fritidspedagoger, föräldrar, barn och specialpedagoger bli mer optimalt för 

lärarsituationen. Vi har valt att inrikta oss på barn i skolåren ett till sex för att få den tidiga 

bilden av barnen med ADHD. Detta för att barn inte diagnostiseras innan sju års ålder. 

 

1.1 Bakgrund  
Under de senare åren har ADHD blivit mer synligt genom diagnostisering och det har kommit 

fram mer kunskap inom området exempelvis genom forskning. För ca 15 år sedan när vi gick 

i skolan fanns det vissa barn som ansågs vara besvärliga och stökiga, och några av dessa har 

idag fått diagnosen ADHD. Utvecklingen har gått framåt och att det som pedagog är viktigt 

att ha kännedom om ADHD, då lärare ofta kommer att stöta på dessa barn med ADHD. Om 

blivande pedagoger bär med sig vetskapen och kunskapen om bland annat barn med ADHD, 

är det lättare att möta alla barnen och även underlätta deras skolsituation. Under 

lärarutbildningens gång har det under de verksamhetsförlagda veckorna stötts på barn med 

ADHD. Känslan har då varit att inte räcka till, veta hur dessa barn ska bemötas och vilken 

hjälp de behöver. Därför avser vi göra en studie om pedagogers kunskaper kring olika 

arbetssätt i skolan för att underlätta för barnen med ADHD. Detta med hjälp av intervjuer med 

lärare, fritispedagoger och specialpedagoger.    

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka vad det finns för kunskaper hos pedagoger i grundskolans 

tidiga och senare skolår om barn med ADHD och hur de ska arbeta för att underlätta för barn 
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med ADHD. Detta innefattar vilka arbetsredskap och metoder pedagoger kan använda sig av i 

skolan, men också hur kontakten skola - hem och samspelet elever emellan kan se ut.  

 

1.3 Frågeställningar  
Hur är kunskapen hos pedagoger om hur de kan underlätta skolmiljön för barn med ADHD?   

Hur väljer pedagogerna att underlätta skolmiljön för barn med ADHD? 

- I klassrumsmiljön 

- Genom föräldrakontakt 

- I kamratkontakt 

 

1.4 Disposition  
Vi har i denna undersökning sex delar som består utav inledning, litteraturgenomgång, empiri, 

resultatredovisning, diskussion och sammanfattning. 

1. Inledning: vi beskriver i inledningen bakgrund och syfte med undersökningen. Här tas 

även frågeställningarna upp. 

2. Litteraturgenomgång: Här presenteras den fakta kring ADHD som litteraturen tar upp. 

Som vad är ADHD, orsaker, symtom och diagnoskriterier, redskap och metoder, vad 

säger styrdokumenten, genusperspektiv, samspel mellan skola och hemmet, teoretiska 

utgångspunkter för barns lärande. 

3. Empiri: Denna del tar upp metod, urval av pedagoger, hur vi intervjuade och hur vi 

tänkt när vi valt de olika skolorna och intervjuformen. Vi tar vidare upp 

tillvägagångssätt, genomförande av intervjuerna, etiska förhållningssätt och 

sammanfattning av resultatredovisningen.  

4. Diskussion: Här sammankopplar vi den information vi erhållit från litteratur och 

intervjuer tillsammans med våra egna tankar.  

5. Sammanfattning: för att få en överblick av arbetet har vi sammanfattat informationen i 

en kort version.   
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2. Litteraturgenomgång  
Litteraturdelen består av tio rubriker som omfattar vad styrdokumenten säger, vad ADHD är, 

orsaker till varför vissa barn får ADHD, symptom och diagnoskriterier, olika arbetsredskap 

och metoder för att underlätta undervisningen, genusperspektiv, samarbete mellan skola och 

hem, mediciner som används under behandling, kamratrelationerna samt teorier bakom barns 

lärande.  

  

2.1 Vad säger styrdokumenten (Lpo 94) 
Lärarens handbok (Lpo 94) talar om en likvärdig skola:  

• ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” 

• ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen” (s. 10). 

 

Lärarens handbok (Lpo 94) tar vidare upp vad skolan har för uppdrag: 

• ”skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper” 

• ”skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 

att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället” 

• ”eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem” (s. 11). 

• ”skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 

skall de intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas” (s. 12). 

 

Lärarens handbok (Lpo 94) menar vidare att skolan skall främja utveckling och lärande: 

• ”skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 

och lust att lära” (s. 12). 

 

2.2 Definition av ADHD 
Redan i slutet av 1800-talet inrättades det hjälpklasser för barn som hade svårigheter i skolan 

eftersom skolan från och med 1842 var tvungen att undervisa alla barn, även de med särskilda 
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behov. Detta tyckte skolan inte om, och dessa barn ansågs vara missanpassade i samhället. På 

1960- 1970- talet fick demokrati och jämlikhet en allt större roll i både skola och samhälle. 

Detta har lett till att skolan ska vara till för alla och att det ska vara en skola för alla, det vill 

säga normaliseringsprincipen. Denna princip innebär att alla oavsett behov ska kunna leva 

under samma förhållanden (Brodin 2004).  

 

ADHD är förkortningen på Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder och innebär som 

Gillberg (1996) förklarar det ”att det föreligger avvikelser inom områdena uppmärksamhet, 

aktivitet och impulsivitet”(s. 17). Duvner (2002) menar att cirka 5 – 7 % av landets barn och 

ungdomar har detta dolda handikapp, ADHD. Han menar vidare, precis som Gillberg (1996) 

att några typiska kännetecken hos barn med ADHD är impulsivitet, 

uppmärksamhetsstörning/koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Duvner (2002) menar 

att även en ”vanligt” fungerade individ kan kännetecknas av det ovan nämnda.  

 

Beckman (2004) beskriver även att ADHD kan variera hos den enskilde individen beroende 

på var denne befinner sig och under vilken tid på dygnet ADHD:s kännetecken utspelas. Barn 

med ADHD har dessa kännetecken tillsammans med andra inlärningssvårigheter som 

exempelvis läs- och skrivsvårigheter, motoriska hinder och språkliga förseningar, men 

Duvner (2002) poängterar att detta innefattar inte alla barn med ADHD. Beckman (2004) tar 

även upp att dessa barn kan ha svårt att tolka olika former av sinnesintryck.  

 

Duvner (2002) menar att det finns olika typer av ADHD som AD eller HD därför kan det 

finnas ett snedstreck mellan AD/HD. Den enda skillnaden mellan att ett barn kan ha hela 

ordet ADHD eller bara en del av det är om barnen är hyperaktiva eller inte. Vidare talar 

Beckman (2004) om de tre olika undergrupperna inom: ”ADHD med i huvudsak 

överaktivitet/impulsivitet; ADHD med i huvudsak uppmärksamhetssvårigheter; och ADHD 

av kombinerad typ” (s. 22). Den kombinerade typen är den som vi i samhället talar eller hör 

mest om. Här finns då förklaringen till snedstrecket mellan AD och HD. Det finns även en 

kategori inom ADHD där barnen går under diagnosen hyperaktivitet, men som Beckman 

säger är initiativlösa och har lätt för att gå in i drömmarnas värld. Med detta menas att barnen 

trots sitt lugna beteende distraheras från uppgiften (Beckman 2004).     
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2.3 Orsaker  
Duvner (2002) tar upp ärftligheten inom ADHD men stryker under att man ännu inte kan 

koppla det till någon kromosom eller gen. Risken för att ett barn ska få ADHD är 80 % om 

det finns inom släkten. Beckman (2004) berättar att vissa tankeprocesser hos barnen med 

ADHD är nedsatta. Detta betyder till exempel att arbetsminnet kan svikta och gör det 

besvärligt att ta till sig flera olika sorters instruktioner på en och samma gång. Det blir i sin tur 

svårt att bearbeta kunskap i form av fakta och upplysning. Barn kan få ADHD genom att 

modern röker under graviditeten och vad man säkert vet är att mödrar som alkoholmissbrukar 

under graviditeten kan orsaka ADHD (Beckman 2004). Barn kan få ADHD under foster och 

spädbarnstiden på grund av låg födelsevikt, näringsbrist, syrebrist under fosterstadiet och 

olika infektioner på hjärnan, men detta är en ovanligare orsak till varför ett barn får ADHD 

(Sjukvårdsrådgivningen 2006).  

 

Neuropsykologiska inverkningar på barn med ADHD pekar på att impulskontrollen är 

nedsatt. Med impulskontroll menar man hjärnans förmåga att bromsa eller fördröja de 

motoriska eller de emotionella reaktionerna på stimuli till vår hjärna. För att ett barn ska 

kunna handla på ett planerat vis måste denna förmåga att kunna kontrollera sig fungera. Under 

tiden barn växer utvecklas hjärnan och då till att hjälpa barnen att planera det de ska uppnå 

samt att hålla detta i minnet även om miljön runt om barnen kan vara distraherande. 

Arbetsminnet fungerar på detta sätt och fungerar som vårt korta minne. Detta innebär att 

arbetsminnet används till exempel när vi under en kort stund behöver hålla information i 

huvudet för att sedan skriva ner den (Riksförbundet Attention) 

 

Trots all forskning som görs vet man fortfarande inte helt säkert hur beteendeproblemen 

hänger samman med hjärnans funktioner. Hjärnfunktionerna hos barn med ADHD har inte en 

normal funktion som hos ”vanliga” barn, utan dessa funktioner är nedsatta i pannloben. Det 

som berörs i detta är att dessa barn har svårt med motivationen, organisationen och att tänka 

på mycket samtidigt (Sjukvårdsrådgivningen 2006).  Centrala bitar av hjärnans funktion är 

tänkandet, styrning och bearbetning av uppmärksamhetsförmågan. Dessa centrala delar måste 

balanseras jämt för att inte tappa koncentrationen som barn med ADHD lätt gör. Barnen med 

ADHD har egentligen inte problem med att förstå eller bearbeta informationen utan behöver 

fängslande och lönsamma uppgifter för motivationen och för att hålla koncentrationen uppe. 

Nedan visar en bild på vad som krävs för att vi ska hålla uppe koncentrationen och finna 
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uppgifterna givande (Duvner 2002).  Bilden nedan visar vilka delar i hjärnan som kan ha en 

bristande förmåga hos barnen med ADHD. 

 

 

     (Duvner 2002 s. 21)                                                

 

Både Duvner (2002) och Beckman (2004) berättar vidare att gifter i miljön som exempelvis 

avgaser kan bidra till att fostret kan utveckla ADHD, men att det inte är vetenskapligt belagt. 

Det kan finnas många olika orsaker till varför det finns beteendeproblem hos vissa barn, som 

ärftlighet, kroppsligt välbefinnande, tankar och emotioner. Orsaker som kan bero på miljön 

runtomkring barnen kan vara till exempel hemmiljön, vänskapskretsen, skolmiljön och även 

andra faktorer kan ha en viss påverkan (Asmervik m.fl. 2001).  

 

Barnens hemmiljö kan ha en negativ inverkan på beteendet om det har varit en otrygg miljö 

att vistas i. Föräldrarna kan till exempel ändra på barnens beteende utifrån okunskap kring 

vissa beteendedrag hos barnen, som egentligen inte går att ändra på då de är biologiskt lagda 

som exempelvis sociala och känslobetonade problem. Om detta mönster pågår kan detta leda 

till att barnen gör uppror mot sina föräldrar, kanske inte alltid medvetet utan som ett led av sitt 

beteende (Asmervik m.fl. 2001). De barn som beskrivs kan på grund av 

uppmärksamhetsstörningar och impulsivitet vara svårhanterliga i skolan eftersom de inte 
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uppnår skolans mål, har dåliga kamratskapskontakter och har dålig självkänsla (Asmervik 

m.fl. 2001). 

 

2.4 Symtom och diagnoskriterier  
Duvner (2002) har delat in ADHD i olika kriterier enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

manual of Mental disorders, American Psychiatric Association) i tre grupper 

ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Duvner beskriver att barnen ska uppfylla 

minst sex av kriterierna och/eller sex symtom på hyperaktivitet och impulsivitet för att få 

diagnosen ADHD.  

 

”Ouppmärksamhet:  

• Slarvar eller missar detaljer i skolarbete eller andra aktiviteter.  

• Har svårt att hålla kvar koncentrationen på uppgiften eller i lekaktiviteter. 

• Tycks inte lyssna på vad man säger. 

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

vardagssysslor eller arbetsuppgifter (inte beroende på trots eller att barnet inte förstått 

instruktionen). 

• Har svårt att organisera sitt arbete eller andra aktiviteter. 

• Undviker uppgifter som kräver längre stunds mental ansträngning, till exempel skolarbete. 

• Tappar ofta bort saker, glömmer att ta med saker som behövs för aktiviteten, som pennor, 

böcker och kläder. 

• Blir lätt störd av det som händer omkring. 

• Glömsk i vardagliga aktiviteter. 

 

Hyperaktivitet: 

• Har ingen ro i händer eller fötter, eller skruvar på sig på stolen. 

• Har svårt att sitta stilla, lämnar sin plats. 

• Springer ofta omkring, klänger och klättrar mer än vad som anses lämpligt i situationen. 

Hos äldre kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet. 

• Har ofta svårt att leka och arbeta lugnt och stilla.  

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

• Pratar ofta överdrivet mycket. 
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Impulsivitet: 

• Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 

• Har ofta svårt att vänta på sin tur. 

• Avbryter och stör andra, bryter in i samtal eller lekar” (s. 19-20). 

 

Duvner (2002) menar att diagnosen ska utgå från både skolmiljö och hemmiljö och att 

symtomen ska ha visat sig innan barnen uppnått åldern sju år. Beckman (2004) tar upp hur 

barnen kan bete sig före skolåldern och berättar att det är fantasifullt och ständigt i rörelse. 

Barnen har problem med att sitta stilla i exempelvis en samling och/eller inte kan avsluta en 

lek utan går från lek till lek på förskolan. Humöret varierar kraftigt under dagen och kan leda 

till stora utbrott. Barnen har ofta en rastlöshet i kroppen som gör att det får svårt att sova 

under natten, vilket ofta leder till att det är rörligt under sömnen (Beckman 2004). Vill en 

pedagog få information om ett barn med beteendeproblem i samspel med barnens hem så kan 

man göra en pedagogisk observation. Detta kan komma att ligga som underlag för eventuell 

diagnostisering eller för att kartlägga barnens behov av särskilt stöd (Andersson 2001).  

 

Eftersom dagens skolmiljö innefattar mycket eget ansvarstagande, egen planering och olika 

klassrum blir detta genast till en nackdel för barn med ADHD eftersom dessa har svårt för att 

ta egna beslut, strukturera upp vad som ska göras och vad som är viktigt.  I och med denna 

ostruktur har barnen exempelvis svårt för att ta med sig rätt skolmaterial till och från skolan 

(Beckman 2004).  

 

2.5 Arbetsredskap och metoder i skolundervisningen 
En lärare måste alltid ta vara på och tänka på att varje undervisningstillfälle bidrar till ökad 

kunskap för barnen, men vad de har lärt sig kan till synes bli oklart (Holmqvist 2006). Även 

barnens egen syn på sitt lärande påverkar en sådan här situation eftersom barns förmåga alltid 

är egen och personlig (Sträng 2005). Alla situationer där barnen medverkar i en gemensam 

tillämpning i verkligheten och i samspel med andra barn eller verktyg kan ses som en 

lärandesituation (Holmqvist 2006). 

 

2.5.1 Underlätta undervisningen 
Att barn med ADHD många gånger växer upp utan någon diagnos på sitt dolda handikapp har 

visat sig leda till att de blivit felbedömda i skolan och missuppfattade. Detta har lett till att 
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vissa av dessa barn hamnat i kriminella banor. Det är mycket viktigt att uppmärksamma dessa 

barn tidigt och ge dem rätt sorts hjälp (Nordlander m.fl. 2004). Utifrån fallbeskrivningen 

Anders tio år med ADHD, tar Duvner (2002) upp att ett sätt att underlätta undervisningen för 

alla individer är att ta in extra resurser som personlig assistent. Han tycker att en negativ 

faktor kan vara att dessa assistenter gärna vill vidareutbilda sig vilket leder till att 

assistenterna ofta byts ut och att barnen då känner otrygghet då tryggheten byts ut hela tiden. 

Vidare berättar författaren att mindre skolgrupper bidrar till bättre arbetsro, individanpassad 

undervisning och färre störningsmoment. Skolpersonal som lärare, fritidspedagoger och 

specialpedagoger ska få handledning och information om vad ADHD innebär och hur man 

som pedagog kan arbeta med dessa barn (Duvner 2002). 

 

 2.5.2 Struktur och koncentration/uppmärksamhet under skoldagen 
Att ha koncentrationsträning med barn är viktigt för att få barnen att orka vara delaktiga i 

aktiviteter och lekar under längre tider. Några punkter man som pedagog ska tänka på inför att 

öva upp koncentrationen är att barnen ska få hela den vuxnes uppmärksamhet och vara väl 

förberedd på vad som ska göras, till exempel tänka på hur man som pedagog kan minimera 

störningsmoment, få uppgiften att verka lockande och rolig samt ha ett bra fungerande 

samspel med barnen under aktivitetens gång. Det handlar också om att hjälpa barnen i dess 

utveckling att kunna vara motiverade, hålla uppmärksamheten och klara problemlösningar 

eftersom målet är att barnen ska kunna arbeta självständigt (Duvner 2002).  

 

Att använda sig av ett och samma schema var dag bidrar till en strukturerad skolmiljö. Detta 

schema måste följas samt att läraren måste varje dag gå igenom detta för att barnen själva ska 

lära sig schemat utantill och klara sig själva och kunna känna efter vad de ska göra. Barnen 

måste förberedas i god tid om ändringar i schemat sker, så att inte en situation av förvirrelse 

uppstår (Juul 2005). Tidsgränserna är viktiga att sätta för barn med ADHD och att läraren ska 

börja med fem till tio minuter för att sedan kunna öka tiden till 30-40 minuter. På så sätt kan 

läraren följa barnens utveckling och uthållighet. Det är viktigt att läraren ser till så att det som 

planerats blir färdigt och att det ska ges möjlighet till självreflektion (Duvner 2002).  

 

Eftersom barn med ADHD har svårt för att organisera, planera och hålla kvar 

uppmärksamheten under skolarbetet blir då vissa pedagogiska principer viktiga. Duvner 

(2002) har punktat upp dessa på följande sätt: 
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• ”Tydligt avgränsade arbetsuppgifter, helst med en inbyggd belöningsaspekt. Gärna bara 

ett papper med några få uppgifter på.  

• Intresseväckande arbetsuppgifter. Bygg på nyfikenhet, omväxling och snabba, lustfyllda 

resultat. 

• Tydliga, avgränsade instruktioner, gärna konkreta med bild och text som stöd för minnet. 

Förutsätt att barnet har svårt att göra två saker samtidigt och behöver göra ett moment i 

taget som att lyssna eller arbeta. 

• Ge hjälp att hitta, till exempel med hjälp av färgkodade böcker och häften, alla 

matematikböckerna i en viss färg.  

• Ge hjälp att fokusera materialet, urskilja det väsentliga, organisera arbetet och lägga upp 

en plan. 

• Ge stöd att genomföra den. Ge barnet erfarenheten att man alltid gör färdigt. 

• Förstärk, beröm och belöna. 

• Korta arbetspass, tydligt avgränsade i tid och gärna med en lustfylld paus, gärna en 

rörelsepaus. 

• Minska störningsmomenten, sänk ljudnivån och minska mängden synintryck. Skapa en 

egen arbetsvrå åt barnet. 

• Arbeta ofta i liten grupp eller enskilt för att minska störningsmomenten” (s. 113-114). 

 

 Barn med ADHD kan lätt glömma och ha en dålig tidsuppfattning, därför är det bra att 

använda sig av olika redskap som kan underlätta och strukturera upp vardagen för dem. Ett 

modernt och vanligt redskap som vi i dagens samhälle använder är mobiltelefonen. Denna kan 

fungera som ett redskap för barnen med ADHD som till exempel föra minnesanteckningar, 

hålla tiden, kunna stiga upp på morgonen med hjälp av alarmfunktionen på mobilen eller att 

ha mobilen inställd på påminnelse om att ta sin medicin. Detta redskap kan användas hemma 

såsom i skolan (Axengrip, C & Axengrip, J 2004). Ett annat alternativt redskap kan vara att 

göra ett schema för vad barnen ska göra under dagen. Dessa scheman underlättar för barnen 

att kunna se vad som ska göras och hur lång tid det kommer att ta. Schemat visar även var 

lektionen kommer att äga rum, med vem och utvärdering om hur det gick. Schemat har fler 

funktioner som att till exempel genom som nedan visas ge solar som belöningssystem. Detta 

dokumenteras sedan i loggboken som föräldrarna får hem för att läsa och kommentera 

(Andersson 2001).   
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     (Andersson 2001 s. 101) 

2.5.3 Musikens påverkan 
Duvner (2002) talar vidare om att musiken är ett lugnande redskap som kan skapa aktivitet, 

trygghet och förväntan, men även oro eller hetsning. Detta redskap kan skapa en bra atmosfär 

för en god arbetsro samt att hålla koncentrationen till arbetsuppgiften. Många barn kan även 

ha lättare att samla på sig kunskap genom musiken eftersom barnen känner en behaglig, trygg 

och rofylld känsla inom sig. Juul (2005) menar, att bra redskap kan vara att använda hörlurar 

med lugn musik i eller bara hörselproppar, detta för att avskärma allt annan sorts ljud som kan 

vara störande. Genom att använda ljuddämpande medel under stolsbenen och på bänklocken 

tar man bort onödigt ljud som kan uppfattas störande för barnen.  

 

2.5.4 Klassrumsmiljön 
För att få ett fungerande samspel med barnen krävs det att läraren utgår från barnens svaga 

respektive starka sidor. Det är viktigt att utgå från barnen och fråga om vad som känns bäst i 

olika situationer, detta för att barnen ska kunna utveckla sig själv i en positiv anda (Juul 

2005). Andersson (2001) beskriver Kasam, som betyder känsla av sammanhang och att detta 

har betydelse för barnens självkänsla. Kasam innefattar tre punkter:  

 

 
 

15



• ”Begriplighet - Jag förstår vad som sker i mitt liv, såväl händelser som har sitt 

ursprung i mig själv och i omgivningen.  

• Hanterbarhet - Jag är inte offer för omständigheter, utan kan påverka dem. Jag har de 

resurser som krävs för att klara av situationen. 

• Meningsfullhet - Jag känner mig delaktig och motiverad. Jag ser det meningsfulla 

även i svåra erfarenheter och situationer, vilket gör dem värda en känslomässig 

investering” (s. 26). 

 

Miljön som barnen vistas i ska vara avskärmad från så många olika former av störningar som 

möjligt, det kan vara allt från människor som kommer och går till att inte ha stora barngrupper 

respektive en låg ljudnivå. Var barnen sitter i klassrummet är viktigt för att få barnens hela 

koncentration och uppmärksamhet. Att ha en plats i klassrummet som är avskärmad kan vara 

bra då barnen har möjlighet att reglera avskärmningen. Många barn med ADHD sitter gärna 

längst bak i klassrummet så de har uppsikt över resten av klassen. Andra behöver sitta så att 

de har sin lärare rakt framför sig så att de kan ha ögonkontakt hela tiden. Att sitta nära 

fönstren, anslagstavlor eller liknande är en nackdel då det kan bli ett frestande 

störningsmoment (Juul 2005). 

 

Ett samspel mellan barn och lärare måste det dagligen finnas tid för vad gäller ordning och 

reda i klassrummet respektive kapprummet där barnen hänger sina ytterkläder. Barnen ska 

bara ha de föremål på bänken som ska användas under lektionens gång. Att barnen får 

använda sig av någon form av plocksak som exempelvis en mjuk liten boll kan hålla 

koncentrationen uppe längre eftersom händerna är sysselsatta. Vissa av barnen med ADHD 

kräver att få röra på sig efter en stunds stillasittande arbete och därför kan det vara bra med 

någon form av rörelse mellan undervisningarnas gång. Pedagogen måste ha i tanke att det kan 

finnas barn i klassen med koncentrationssvårigheter som inte kan sitta stilla och då är det 

bättre med att låta dessa få ställa sig upp från stolen när det behövs, slappna av och sjunka 

ihop på stolen, bara de gör det som ska göras under lektionens gång (Juul 2005).  

 

I skolan är det viktigt att individanpassa undervisningen och lägga tyngdpunkten på barnens 

starka sidor. Men extra viktigt är att ta fram de starka sidorna hos de barn som har särskilda 

behov och lyfta fram detta i undervisningen. Detta kan bidra till att barnen stärker sin jagbild 

och detta kan få barnen att se skolan som en positiv miljö att vistas i. 

 
 

16



2.5.5 ART 
ART (Aggression Replacement Training) är en metod som grundades i USA under 1980- 

talet, denna metod har börjat användas runt om i världen och även här i Sverige. De 

verksamheter som använder sig av metoden är skolor, fritidsverksamheter, kriminalvård, 

socialtjänst, mm. ART går ut på att hjälpa barn med utåtagerande problem och att 

uppmärksamma samt förstärka ett önskat beteende. Barnen ska bli mer involverade och 

medvetna om sina val och konsekvenser. ART riktar sig till barn och ungdomar mellan tolv 

och tjugo år men det går att anpassa för de yngre barnen. Två grundpelare för ART är: om jag 

kan ändra mina tankar lite…, om jag kan ändra mina handlingar lite. ART tränar barn som 

saknar socialkompetens i social färdighetsträning (UNGART).  

 

2.6 Genusperspektiv 
Skolpersonal och föräldrar som söker hjälp hos barnpsykiatrin uppfattar oftast barnen som 

irriterande för omgivningen. Barnen som de vuxna söker hjälp för följer inte regler, har svårt 

att socialisera sig med andra barn, har ett utåtagerande beteende och kan inte lösa en konflikt. 

Till skillnad från flickor som oftast är inåtagerande, visar pojkar sig mer vara på ett 

utåtagerande sätt (Eresund 2002).   

 

ADHD är två till tre gånger vanligare hos pojkar än hos flickor och detta har tagits fram 

genom en befolkningsstudie. Inom barnpsykiatrin och inom barnmedicinen visar det sig att 

fler pojkar söker hjälp än flickor. Detta kan bero på att flickor inte är lika utåtagerande som 

pojkar, utan visar sitt beteende mer genom en form av rastlöshet som till exempel fingra i 

håret, tugga mycket tuggummi och prata mycket (Beckman 2004). 

 

Forskning pågår angående diagnostiken för flickor då kriterierna oftast mer stämmer in på 

pojkarnas beteende. Detta kan vara ett led av att flickors känslouttryck ter sig annorlunda 

genom att visa överdrivna känslor vid ledsamhet eller ilska. Vissa av dessa flickor med 

ADHD kan istället ha en inre oro och ångest som kan leda till tidiga depressioner (Beckman 

2004). Barn med motoriska svårigheter blir genom diagnostiska kriterier felbedömda och blir 

satta inom gruppen för ADHD, då barnen kanske bara anses vara klumpiga (Kärfve 2000).     

 

Det finns orsaker till varför pojkar lättare blir diagnostiserade med ADHD än flickor. Det sägs 

bero på att det krävs fler anhöriga med ADHD för att flickor ska få ADHD och då är pojkar 
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mer benägna att få ADHD än flickor. En annan skillnad mellan pojkar och flickor är att 

flickorna på ett verbalt sätt uttrycker sina aggressioner till skillnad från pojkarna som mer 

fysiskt visar sin ilska. Eftersom kriterierna är de samma för pojkar som för flickor krävs det 

fler symtom hos flickorna för att få diagnosen ADHD på en klinik. Detta kan vara orsaken till 

att flickor har en lägre begåvning än pojkar med ADHD (SBU- rapport 2005).  

 

Det har visat sig vara fler pojkar än flickor som undersöks och får diagnosen ADHD, så 

mycket som två till tre gånger så många pojkar får behandling än vad flickor får. Flickor har 

precis som pojkarna tillkommande diagnoser eller funktionshandikapp som till exempel 

ODD/CD som står för depression och ångest. Pojkarna har även dessa funktionshandikapp 

men har även DBD som står för ett mer utåtagerande beteende. Läs- och skrivsvårigheterna 

som är ett av de funktionshinder barn med ADHD kan ha ter sig vara tydligare hos flickor än 

hos pojkar (SBU- rapport 2005).  

 

Flickor har en lägre självkänsla än pojkar med ADHD och pojkarna blir inte på samma sätt 

utstötta ur kamratgemenskapen som flickorna (SBU- rapport 2005). Flickor visar sig ha det 

svårare att samspela med andra under fritiden medan pojkar har visat sig ha det svårare att 

samspela under skoltid (Socialstyrelsen 2002). 

 

2.7 Samarbete mellan skola och hem 
Orsaker till att barn med ADHD inte klarade målen i skolan ansåg föräldrarna vara att barnen 

inte fick den hjälp och det engagemanget av lärarna som de behövde. Hade skolan uppfyllt 

dessa krav hade detta i sin tur lett till motiverade barn. För att få ett fungerande samarbete 

mellan skola och hem är utvecklingssamtalet en viktig grund för kommunikationen mellan 

lärare och förälder. Via utvecklingssamtalet kommer föräldrarna och lärarna tillsammans fram 

till hur barnen utvecklas på bästa sätt framåt lärandemässigt och socialt (Skolverket 2001).  

 

Relationen mellan skola och föräldrar är viktig att bygga på då detta kan leda till att barnen får 

en ökad positiv inställning till skolan och skolarbetet. Genom att arbeta som lärare med en 

positiv relation till föräldrarna och få dem att inte se skolan som ett hot som ständigt klankar 

ner på barnen, kan den positiva inställningen bidra till en avslappnad kommunikation. Förslag 

på ett sätt att kommunicera mellan skola och hem kan vara att införa en loggbok. I loggboken 
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skrivs positiva händelser som uppkommit under dagen ner från läraren och tas med hem så att 

föräldrarna kan läsa i den, vad som hänt under dagen (Iglum 1999). 

 

För att barnen lättare ska få struktur på sin tillvaro är det bra om skola och hem tillsammans 

arbetar fram regler som gäller för ordning och beteende. På detta sätt blir inte förväntningarna 

barnen har från föräldrar och skola splittrade. Goda råd från både skola och hem kan utbytas 

för att få ett så välfungerande arbetssätt som möjligt. På detta sätt känner lärare och föräldrar 

en trygghet mellan varandra. Det är viktigt att skolan är informerad om barn som är under 

läkemedelsbehandling med till exempel information från läkare och från broschyrer. Detta för 

att läraren ska vara beredd på beteendeskillnader under skoldagen (Iglum 1999). 

 

2.8 Medicinering  
(Iglum 1999) 

”När en person har en neurologisk funktionsstörning som allvarligt påverkar hans 

eller hennes beteende, kommer en avpassad medicinsk behandling inte att placera 

personen i en ”kemisk tvångströja” utan det betyder snarare att den kemiska 

tvångströjan individen redan befinner sig i avlägsnas. En person med den typen av 

svårigheter är i behov av en bra diagnos och lämplig behandling för att kroppens 

viktigaste organ, hjärnan, ska kunna fungera advekat” (s. 129). 
 

Många barn har fått diagnosen ADHD och knappt 1000 barn har blivit erbjudna 

behandlingsprogram med medicinering, som kallas amfetamin (Ritalina). Doserna som barnen 

får är stora och ges tre gånger om dagen. Narkomaner drabbas av hjärnskador vid för stora 

intag av amfetamin och det är fortfarande okänt vad som är normalt att dosera till barn. 

Barnen som blir medicinerade är fortfarande i en utvecklingsprocess och visar innan de 

påbörjar sin behandling tecken på stress. När medicineringen inte längre behövs och tas bort 

vet fortfarande inte samhället hur barnens motivation och glädje påverkas. Eftersom 

riskbedömningen inte ännu är helt kartlagd för barn med långvarig amfetaminmedicinering 

undrar man vad som då händer med dessa i framtiden och vad där finns för bieffekter. Därför 

borde medicineringen begränsas och inte användas om det ej är nödvändigt på barn med grov 

ADHD (Kärfve 2000).  
 

Man stöter inte ofta på föräldrar som vill att deras barn ska få medicinering utan frågan är 

oftast om det behövs, som det inte finns något riktigt svar på. Detta beror helt på hur stora 

problem barnen har eller om det räcker med pedagogiska insatser som en trygg hand. Om 
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barnens omgivning inte längre orkar och dess tillstånd har förvärrats kan detta vara en 

anledning till att använda medicinering (Iglum 1999).  

 

En undersökning gjord i Amerika har visat att behandling av läkemedlet Ritalina även 

fungerar på mindre barn med diagnosen ADHD. Dessa doser ges i små mängder. Läkemedlet 

ges bara till barn som är över sex år ålder och här i Sverige är läkarna mycket sparsamma med 

att behandla barn med ADHD med detta preparat (Aftonbladet. Publicerat 2006-10-18).  

 

Oftast får en medicinsk behandling tillsammans med bra struktur och pedagogiska metoder en 

bra funktion tillsammans. Det är viktigt att gå igenom vilka effekter medicineringen kan ha på 

barnen innan behandling påbörjas. Denna genomgång ska gås igenom tillsammans med 

läkare, hem och lärare. I början av medicineringen sker en daglig kontroll över barnens 

beteende både i hemmiljö och i skolmiljö. Detta för att se om medicinen påverkar barnen 

positivt eller negativt. Utifrån detta kan man sedan se om medicinen är bra för barnen eller om 

en annan medicin ska provas. Stora frågor angående om man ska använda amfetamin till barn 

som har ADHD har pågått i Sverige och håller fortfarande på att diskuteras (Iglum 1999).  

 

2. 9 Kamratkontakt 
Att barnen behöver kamrater och lek är av stor betydelse både för socialiseringen och för 

självkänslan. Barnen behöver en miljö utanför den trygga zonen i hemmet för att utvecklas. 

Barn med ADHD löper en ökad risk att hamna utanför de sociala bitarna som kamratkontakt 

och fritidsaktiviteter, då de till exempel ofta har svårt att följa reglerna vid till exempel 

fotboll, handboll med mera. När dessa barn hamnar i sådana situationer är det lätt att det blir 

en vana. Följdeffekterna av detta kan leda till att barnen inte utvecklar sin sociala förmåga 

(Iglum 1999).  

 

Barn med ADHD blir ofta utanför gemenskapen och blir mer eller mindre utstötta från 

grupper då de till exempel blir sist valda i gruppaktiviteter, och inte har någon att sitta med. 

Detta bidrar till att det blir färre tillfällen till social inlärning och får sociala 

anpassningssvårigheter. Andra barn ger positiv uppmärksamhet till impulsiva barn med 

ADHD. Detta bidrar till ett ökat sämre beteende. Dessa barn klassas oftast som klassens 

clown och syndabock när det egentligen är en mindre eller större grupp som är delaktiga 

(Socialstyrelsen 2002). Både pojkar och flickor med ADHD stöts ut från vänskapskretsen, 
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men av gjorda studier tyder det på att flickor har lättare för att hamna utanför än vad pojkarna 

har. Detta tyder på att flickorna är mer verbalt aggressiva gentemot sina kamrater än vad 

pojkarna är (SBU- rapport 2005).  
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3. Empirisk del 
Hittills har denna undersökning bearbetat litteratur kring ADHD. För att mer djupgående gå in 

på vad pedagoger har för kunskaper kring arbetssätt i skolan, har vi valt att intervjua lärare, 

fritidspedagoger och specialpedagoger.  

 

I den empiriska delen kommer vi att ta upp metoder, urval, tillvägagångssätt och 

genomförande. Eftersom arbetets utgångspunkt riktar in sig på vår frågeställning som vi har 

valt genom att läsa fakta om ämnet ADHD samt det egna intresset som fanns från början har 

vi kommit fram till följande frågeställning:  

 

Hur är kunskapen hos pedagoger om hur de kan underlätta skolmiljön för barn med ADHD?   

Hur väljer pedagogerna att underlätta skolmiljön för barn med ADHD? 

- I klassrumsmiljön 

- Genom föräldrakontakt 

- I kamratkontakt 

 

Vi har tänkt göra vår undersökning med hjälp av intervjuer på lärare, fritispedagoger och 

specialpedagoger, för att få ett bredare perspektiv inom undervisningen i skolan. 

Intervjufrågorna har vi skrivit utifrån en frågeställning, för att få fram den specifika 

information som behövs till studien.  

 

3.1 Metod 
Vi valde en intervjumetod som var personlig, dvs. intervjun sker mellan forskare och 

informant. Intervjufrågorna är baserade på semistrukturerad intervju eftersom frågorna är 

breda och informanten har möjlighet att gå in djupare under varje fråga (Denscombe 2000).  
 
”Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren fortfarande en färdig lista med ämnen som ska 
behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är emellertid inställd på att vara flexibel när det 
gäller ämnenas ordningsföljd, och – vilket kanske är ännu mer betecknande – att låta den intervjuade 
utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp. Svaren är öppna och 
betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter” (Denscombe 2000 s. 135). 

 
Intervjufrågorna är skrivna så att informanten inte ska kunna svara ja eller nej, istället är 

frågorna formulerade så att svaren blir mer som en berättande form. På detta sätt ges det 

mer information till undersökningen (Johansson & Svedner 2004).  
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Det finns två olika intervjuformer att använda sig av: strukturerad intervju, denna baseras 

på fasta och inriktade frågor som informanten inte kan utveckla utanför ramen av frågan. 

Den andra intervjuformen kallas för kvalitativ intervju baserad på frågor som inte har en 

fast ram utan informanten kan bredda sin information och svaren blir mer utförliga. 

Genom den sistnämnda intervjuformen som är kvalitativ får den som intervjuar fram till 

exempel lärarens syn på undervisningen. Genom att använda den kvalitativa 

intervjuformen ökar det informationsvärdet samt informationens djup och totala 

uppfattning av det som studerats (Jensen, 1994). Vi har använt oss av den kvalitativa 

intervjuformen eftersom vi vill att frågorna ska vara så omfattande som möjligt, så att vi 

kan få ut så mycket information om ämnet som möjligt (Johansson & Svedner 2004).  

 
3.2 Urval 
Vi valde att intervjua fyra lärare, tre fritidspedagoger och tre specialpedagoger, detta för 

att så många perspektiv som möjligt skulle komma med till undersökningen. Med olika 

perspektiv menas att de olika pedagogerna har olika synsätt och kunskaper om barn med 

ADHD. Fem av pedagogerna har erfarenhet av att arbeta med barn som har ADHD, 

medan fem pedagoger inte har den erfarenheten.  

 

Skolorna har blivit slumpmässigt valda medan pedagogerna har blivit handplockade för 

undersökningen. När man som forskare väljer att handplocka informanter är fördelen att 

man väljer människor som kan ha en avgörande betydelse för undersökningen 

(Denscombe 2000).  

 

3.3 Tillvägagångssätt  
Vi började med att ringa runt till olika lärare, fritidspedagoger och specialpedagoger för 

att presentera oss, undersökningen och ämnet. Därefter frågade vi de berörda om de ville 

medverka i undersökningen genom att intervjuas. Vi klargjorde även att intervjun är 

anonym och att man via undersökningen inte kan spåra medverkande eller arbetsplats. Vi 

bestämde en lämplig intervjutid som passade båda parterna och berättade hur lång tid 

intervjun beräknades ta (30-40 minuter). Vi berättade via telefonsamtalen att 

intervjuplatsen gärna fick vara avskild och där vi kan sitta ostört. Eftersom vi valde 

personliga intervjuer, vilket innebär att intervjun sker mellan en forskare och en 
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informant, ska man tänka på att platsen för intervjun känns bekväm för informanten så att 

intervjun blir naturlig och spontan.  

 

Intervjuerna skedde med hjälp av bandinspelning för att få med allt som sagts under 

intervjun. Innan vi genomförde intervjuerna testades utrustningen det vill säga 

batterierna, kassetten och ljudupptagaren. Vi hade även en reservsladd ifall batterierna 

skulle ta slut. Fördelen med att använda sig av bandspelare är att anteckningar inte 

behöver göras som kan vara distraherande och inte blir ordagranna under intervjuns gång. 

Vi lade hela vår uppmärksamhet på informanten och visade att det den sa var av värde, 

detta för att få fram så mycket information som möjligt av informanten. Att låta 

informanten vara tyst och få tänka efter vad frågan handlade om lade vi stor vikt vid, 

eftersom en skicklig forskare ska kunna ta en tyst situation. Genom att ta till sig några 

intervjuknep som till exempel att kunna vara tyst, ge informanten exempel, sammanfatta 

det som sagts och upprepa för att visa om man uppfattat rätt tror vi att detta gav oss en 

större inblick, mer information och en mer avslappnad intervju (Denscombe 2000).   

 

3.4 Genomförande 
Intervjuerna skedde i verksamheten där informanterna arbetar och vi hade tillgång till 

avskilda rum för att inte bli störda av annan personal och elever. Som tidigare nämnts ska 

man tänka på hur man sitter, vilket vi gjorde genom att sitta mittemot varandra i en 

bekväm vinkel. När vi kom till de olika arbetsplatserna började vi med som Denscombe 

(2000) beskriver att det som en intervjuare först ska göra är att presentera sig själva vid 

namn, vilken skola vi kommer från och kort om våra utbildningar för informanten. Vi 

samtalade även kort om undersökningen samt att tala om vår bakgrund varför vi valt att 

skriva om ADHD. Även om vi tidigare genom telefonsamtalen berättade om att samtalet 

kommer spelas in och att anonymiteten gäller, ville vi en andra gång tydliggöra detta på 

plats.  

 

Denscombe (2000) menar vidare att det kan vara bra att använda sig av en övergripande 

lätt fråga för att samtalet ska lättas upp och kännas avslappnat redan från början. Därför 

utgick vi från detta genom att samtala lite om ämnet ADHD innan vi gick in på själva 

frågorna. Under intervjun kändes det viktigt att tänka på tiden så att vi höll oss inom 

tidsramen, däremot kunde vi känna av informanterna om de ville prata mer och ville gå 
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över tidsramen. När intervjuerna var slut tog vi oss tid att samtala om eventuella frågor 

och att tacka informanten för dess medverkan och för att tid avsatts till att hjälpa oss i vår 

undersökning (Denscombe 2000).    

 

3.5 Etiska överväganden 
Informanterna har rätt till att bli informerade om undersökningens syfte samt ha fått 

information om att deltagandet är frivilligt och går att avbryta när som helst utan att 

negativ stämning uppstår. Informanten ska kunna ställa frågor när som helst under 

intervjuns gång och få tillförlitliga svar på frågorna. Informanterna får beskrivet för sig 

att individ, skola och kommun är anonyma, detta för att ingen ska kunna känna igen de 

medverkande. Vi har följt dessa anvisningar som i sin tur leder till visad respekt för 

informanterna och som bidrar till en motiverad informant (Johansson & Svedner 2004). 

De synpunkter vi tagit upp kan sammanfattas med fem ord: pålitlighet, uppriktighet, 

ordningssamhet, vördnad och rättvisa (Vetenskapsrådet 2005) 

 

3.6 Resultatredovisning 
Vi har valt att utifrån intervjufrågorna sammanställa underrubriker till 

resultatredovisningen, detta för att det ska vara lättöverskådligt för läsaren. Efter varje 

rubrik har vi valt att avsluta med en sammanfattning för att läsaren ska få en överblick 

kring det som tagits upp från pedagogerna. Eftersom pedagoger, skola och kommun hålls 

under sekretesslagen för anonymitet har vi valt att använda oss av siffror som benämning 

på de olika informanterna. Siffror ett till tre är benämningen på specialpedagoger, 

siffrorna fyra till sex är fritidspedagoger och sju till tio är lärare.   
 
3.6.1 Klassrumsmiljön 
 

De flesta av pedagogerna ansåg att tydligheten är viktig och att skolpersonal och elever 

ska fullfölja det som sagts. De flesta av pedagogerna tyckte att barn med ADHD ska sitta 

längst bak i klassrummet, medan en pedagog ansåg att stökiga barn ska sitta längst fram 

för att läraren lätt ska kunna vara tillhands. Om barn känner att det kryper i kroppen ska 

de kunna få gå ut och röra på sig för att kunna komma in och ta nya tag.  
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Avskildhet när det behövs, ofta jobbar de bättre när de sitter lite för sig själv. Kanske tänka 

på var de sitter, ha dem längst ner i klassrummet i en hörna istället för framme för då måste 

de vända sig om hela tiden och kolla vad alla andra gör (Lärare 7). 

 
En pedagog sa sig inte ha några elever med ADHD i sin klass, men att i framtiden kommer 

hon att stöta på dessa barn. Pedagogen tog vidare upp att materialet i klassrummet är 

lättåtkomligt för barnen och att de ska känna trygghet i skolan. Detta gäller för alla barn och 

inte speciellt för några barn. En annan pedagog ansåg sig ha väldigt lite kunskap om ADHD 

och kunde därför inte ge några konkreta exempel på hur man skulle kunna strukturera upp en 

klassrumsmiljö.  

 
Eftersom jag inte har några elever med ADHD så strukturerar jag inte upp det på något speciellt 
sätt (lärare 10). 

 
Några av pedagogerna ansåg att det är bra med korta lättöverskådliga arbetsmoment 

eftersom det är lättare att hålla koncentrationen uppe en kortare stund. Att använda sig av 

arbetsschema var något som många av pedagogerna gjorde och det finns många olika 

scheman beroende på barnen och deras behov. Vidare tas belöningssystemets betydelse 

upp, det vill säga hur skolan kan arbeta för att öka motivationen hos barnen. En pedagog 

ansåg att barn med ADHD ska så långt som möjligt undervisas på samma sätt som övriga 

i klassen för att inte känna sig utanför.  

 

På morgonen går några av pedagogerna tillsammans med barnen igenom vad som ska 

göras under dagen eller veckan. En pedagog menade att personalen vinner mycket genom 

att arbeta in ett system för just sin klass och lägger ner tid på det. Alla pedagogerna 

menade att struktur och klara rutiner är viktigt när man arbetar med barnen. En pedagog 

ansåg att det är bra med små grupper därför att det är mer hanterbart.   
 

Det är överstruktur, struktur ut i fingerspetsarna. Ligga ett steg före eleven alltid. Man kan 

ha individuellt schema eller schema på väggen som man kan ta ner, typ, matteboken 

sidorna 17-19, när det är klart tar man ner schemat och tar nästa uppgift (specialpedagog 

3). 

 
Vidare togs det upp att pedagoger måste ha en stor förståelse för barnen med ADHD och 

att det är viktigt att stärka deras självkänsla och självförtroende. Därför är det bra med 

samma schema varje dag så att dessa barn inte kan misslyckas och detta kan leda till att 

de känner ett bättre självförtroende.  
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Alla pedagoger utom två ansåg att det är viktigt att veta vad ADHD är eftersom detta 

underlättar klassrumsmiljön för både läraren och barnen. Det bidrar också till en ökad 

förståelse gentemot barnen. De andra två pedagogerna ansåg att man inte behöver veta så 

mycket om ADHD utan att det handlar mer om barnens behov.  
 

Alltså jag tycker inte egentligen att det är viktigt att kunna om ADHD. Det är mer viktigt 

att veta om eleven eftersom det är så speciellt från elev till elev, så är det viktigare att sätta 

sig in i just den eleven det gäller (Specialpedagog 1). 

 
Många av pedagogerna tog upp att alla pedagoger borde ha kunskap om att barn med 

ADHD inte medvetet gör saker för att vara irriterande och störande. Samt känna till att 

alla ljud som finns i klassrummet påverkar dessa barns koncentration. Detta leder i sin tur 

till att barnen måste lägga mycket energi på att sortera bort störande ljud. 

 
Man måste tänka på att det här är något som barnet inte kan hjälpa för många gånger så 

uppfattas det ju att ADHD-barn är stökigt eller ouppfostrat (Fritidspedagog 5). 

 

[…] att de kan inte sålla det utan alla ljud kommer in i samma nivå, sånt som vi sållar 

automatiskt (Specialpedagog 3). 

 
Några av pedagogerna tog därför upp betydelsen med avskildhet och kala rum som inte 

ger mycket syn och ljudintryck. Vidare tog en pedagog upp att det är bra med en kal 

miljö men att det kan vara svårt i en verksamhet där material behöver vara framme och 

synligt för övriga barn. 
 

Det är viktigt tycker jag att bara ha det viktigaste uppe på väggarna, annars blir de så 

distraherade av alla teckningar och annat onödigt (lärare 9). 

 

En pedagog tog upp belysningens betydelse och att starkt ljus kan vara störande för 

barnen. Det togs även upp att det är viktigt att det finns möjlighet för avskildhet men 

även att det ska finnas stora bord som alla kan samlas runt så att barnen inte blir utanför 

gemenskapen. 
 

Jag har haft ett utrymme där man skriver som kallas skrivverkstad, och vi har ett utrymme 

i klassrummet vid bänkarna, där vi går igenom saker. Vi har skärmar och samlingar. Vi har 
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haft det tysta rummet där man kan vara och läsa, för vissa elever har vi känslorummet där 

man går in när man är arg (specialpedagog 2). 

 
 
Sammanfattning 
Alla pedagogerna har varit enade om att struktur och tydlighet är viktigt för barn med 

ADHD. Det har framkommit att det är viktigt överlag i en klass med tydlighet och 

struktur till exempel har en pedagog tagit upp arbetsschema som en bra lösning för dessa 

barn, eftersom de kan få en lätt överblick över vad som ska göras under dagen. En del av 

pedagogerna har även tagit upp avskildhetens betydelse för barn med ADHD. 

Pedagogerna har dessutom tagit upp olika saker som exempelvis rum för olika aktiviteter, 

placering i klassrummet. Genom intervjuerna framgår det att pedagogerna har olika 

uppfattningar om vad skolpersonal behöver veta om ADHD.   
 

3.6.2 Föräldrakontakt 
 

Många av pedagogerna tog upp att föräldrakontakten är viktig då föräldrarna känner 

barnen bäst och har mycket kunskap att dela med sig av till skolan. En pedagog tog upp 

vikten av daglig föräldrakontakt samt att skola och hem ska ha samma regler för en ökad 

trygghet för barnen. En pedagog svarade att föräldrarna inte är så involverade på grund 

av att barnen kommer och åker hem med taxi. Kontakten de har är via telefon och 

utvecklingssamtal. 
 

[…] kanske i första hand pratat dagligen med föräldrarna för att barnet inte ska komma 

igenom oss, för att vi ska vara trygga och stabila. (Specialpedagog 3). 

 

Genom att ha daglig kontakt med föräldrarna och föra ett bra samarbete där skola och 

hem fungerar som förebilder, kan detta bidra till att barnen uppför sig efter lärare och 

föräldrar på ett positivt sätt. Vidare togs det upp att trivsel och ansvar har med vår 

grundsyn att göra och att skolpersonal ska vara lugna, tålmodiga samt arbeta för att göra 

skolan till en rolig plats att komma till. Både skola och hem ska ha samma regler så att 

det blir struktur för barnen menade en pedagog.   
 

Ansvar har vi för att alla ska trivas och att det ska vara meningsfullt att komma till skolan. 

Men där är det ju viktigt att man har bra kontakt med föräldrarna och att man träffas och 

pratar om det här. Sen tror jag det är viktigt att man har samma regler (Lärare 8).  

 
 

28



 

Ansvaret är gemensamt men det är skolpersonalen som har det övergripande ansvaret i 

skolan.  

En pedagog tog upp att det är viktigt att få information om och av de personer som utrett 

barnen och att det även finns mycket litteratur om ADHD som kan underlätta för både 

föräldrar, barn och pedagogerna.  
 

Allt ansvar tillsammans. Som pedagog är man den som leder eleverna och har 

huvudansvaret.  […] att ha föräldrarna med sig är A och O (lärare 10). 

 
Pedagogerna tyckte överlag att kommunikation med föräldrarna är jätteviktigt vilket barn 

det än handlar om, men det kan vara svårt att finna den tid som de skulle behöva.  

 
Jag vet inte om det är speciellt med ADHD men det är viktigt att man förklarar mycket, 

eller skriver ner mycket om vad vi gör i skolan, så att föräldrarna vet vad vi gör, arbetar 

med (specialpedagog 1). 

 

En del av pedagogerna tog upp loggbokens betydelse för skola och hem som ett stöd för 

föräldrar och skolpersonal. I loggboken skrivs det vad som hänt i skolan och vad som 

hänt hemma, på så sätt kan personal och föräldrar undgå svåra situationer, eftersom barn 

med ADHD påverkas av förändringar. Pedagogerna svarade även att kommunikation 

med föräldrarna via telefon också fungerar bra.  

 
Jag tycker det är viktigt att man följer upp så ofta som möjligt. Om det är medicinering är 

det viktigt att få reda på det och om man ändrar på medicineringen och sådana saker. Som 

lärare är det viktigt att få reda på det (lärare 8). 

 

Vidare tog några av pedagogerna upp att föräldrakontakten är viktigt eftersom det är de 

som har all information om sitt barn och detta kan vara ett stöd för personalen på skolan. 

Det har även tagits upp att kommunikationen är viktig för att föräldrarna ska få rätt 

uppfattning av vad som hänt i skolan, då barnen inte alltid säger som det är. 
 

Men självklart är det, tycker jag med dessa här barnen är det extra viktigt av den 

anledningen att, jag kan ju inte skriva att jag är proffs på någonting, jag behöver så otroligt 

mycket stöd och hjälp från föräldrarna (fritidspedagog 6). 
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Sammanfattning 
Alla pedagoger har uppgivit att föräldrakontakten är viktig och är överens om detta. 

Kontakten kan ske genom telefonsamtal, daglig kontakt som vid hämtning och lämning av 

barn, utvecklingssamtal och loggbok. 

 
3.6.3 Kamratkontakt  
 

Pedagogerna svarade att barn med ADHD kan vara mer fysiskt verbala och att de vill 

synas och höras mer och att de gärna hoppar från lek till lek vilket kan uppfattas som 

störande av de andra barnen. Detta leder till att barnen med ADHD kan ha det svårt i 

skolan. 
De blir ju ofta utanför för att de har ju ofta svårt med de här sociala kontakterna. Det smäller 
direkt, de kan inte kontrollera sina impulser så de slänger något i huvudet på någon när de är 
arga och då blir de ju inte värsta poppis (Lärare 7). 

 

De andra pedagogerna svarade att barn med ADHD kan ha svårt att se vad som händer i 

olika situationer, till exempel kan dessa barn ha svårt att se vilken roll de hade i en 

konflikt med andra barn.  
 

De ser ofta bara sig själv, sina behov och vid missförstånd så säger de bara ja ja förlåt det 

var inte meningen. De kan få världens utbrott och skrika en massa fula ord vilket gör att 

klyftan mellan dem blir mycket större och vilket försvårar naturligtvis samvaron med 

andra. (Specialpedagog 2). 

 

Pedagogerna har sammanfattningsvis svarat att barn med ADHD inte vet hur de ska ta 

kontakt med andra barn och vuxna, samt att de är väldigt inriktade på sig själva. Barn 

med ADHD kan ha svårt att känna empati och ha svårt att styra sina impulser, detta 

medför att de lätt blir uppretade och arga. En pedagog kunde inte svara på vad det finns 

för skillnader mellan barn med ADHD och ”vanliga” barn i kamratkontakten, eftersom 

denna pedagog saknade erfarenhet av att arbeta med barn som har ADHD. Två andra 

pedagoger kunde inte heller svara så utförligt på frågan om kamratkontakten, de tog 

exempelvis upp att de bara kunde utgå från vad de såg på rasterna bland andra barn i 

andra klasser.   

 
Jag har svårt att se någon skillnad, men det som kan skilja dem åt kan vara ett dåligt humör 

när de inte får som de vill (lärare 9). 
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En pedagog tog upp metoden ART som ett arbetsredskap i skolan. Pedagogen beskrev 

vidare att barnen tränar på hur de kan uppträda istället för att slåss och ha ett otrevligt 

bemötande mot andra. Metoden används en gång i veckan i ungefär en timme med 

barnen. Metoden är väldigt strukturerad och genom instruktioner framgår det tydligt hur 

personalen ska använda sig av ART. Vidare framgick det att metoden även kan användas 

på barn utan utåtagerande beteende, eftersom alla kan behöva träna sig på hur man kan 

agera i olika situationer. 
 

Jag har verkstäder och ART, vet ni vad ART är för någonting. Det är ett sätt man har och 

tränar in, alltså de som blir väldigt aggressiva eller har ett tråkigt beteende helt i allmänhet 

så har man en metod som heter ART Aggression replacment training (fritidspedagog 4). 

 

Pedagogerna berättade även att det är viktigt att arbeta med sammansvetsning av gruppen 

för då får de ”vanliga” barnen en bättre förståelse för vad ADHD är. Detta bidrar till att 

man undviker mycket av bråken som annars kan uppstå. 

 
Det är egentligen att jobba mycket med värdegrunden vad som är rätt och fel. Kunna ha 

dialog och förståelse, mycket förståelse och jobba med värderingsövningar och jobba med 

dramatik eller övningar och sånt, det har man igen på allt annat tycker jag (specialpedagog 

3). 

 

Några av pedagogerna berättade att det är viktigt att samtala om det vardagliga livet och 

hur man ska vara mot varandra, detta för att vissa barn kan finna nya vägar att möta 

människor. Det är viktigt ansåg en pedagog att hålla ett extra öga på barn med ADHD. 

Vidare berättade pedagogerna att alla behöver träna på olika saker men även lyfta barnen 

när de gör något bra så att de får en positiv självbild. Barnen kan själva få skriva snälla 

saker om varandra som visar att klasskamraterna ser positiva saker hos dem. 
 

Arbeta mycket med gruppen som vi gör här på fritids, vi har gemensamma aktiviteter och 

lekar ute, utflykter och pratar väldigt mycket med barnen om hur man ska vara. Det sättet 

tror jag är det mest fungerande (fritidspedagog 5). 

 

Ett sätt en pedagog tog upp att arbeta för att sammansvetsa gruppen är att börja med att 

skapa små kontaktgrupper som sedan kan utökas om barn med ADHD klarar av detta. Att 

arbeta med små grupper kan vara bra för att barnen inte ska ha för mycket att fokusera 
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på. Det är även viktigt att skolan och hemmet strävar efter att ha samma regler för att 

barnen ska känna en fast struktur och trygghet.  
 

Jag tror att regler på skolan för alla barnen kan vara bra. […] att man arbetar för att 

socialisera barnen. Man kan göra olika värderingsövningar i klassrummet och olika sorters 

lekar på gymnastiken (lärare 9). 

 
Kring detta tog en pedagog upp att det är viktigt att barnen tränar sig på att våga stå för 

sina åsikter och tankar samt kunna känna sig som individer. Däremot så ska eleverna 

sträva efter samma mål och känna gemenskap.   

 
Sammanfattning  
Pedagogerna har alla olika svar på hur barn med ADHD kan uppfattas. Bland annat har de 

svarat att dessa barn är utåtagerande och mer fysiskt verbala. De har även förklarat dem som 

mer bråkiga och stökiga samt har svårt att se sin roll i en konflikt, som bidrar till problem i det 

sociala samspelet. Pedagogerna har tagit upp olika metoder för att sammansvetsa 

barngrupperna exempelvis ART, värderingsövningar, gruppövningar för att få gruppen att 

känna samhörighet och drama. Övningar som stärker barnens självförtroende samt syn på 

allas olikheter har även framkommit ur resultatet.  
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4. Diskussion 
Genom att ha intervjuat tio olika pedagoger med olika erfarenheter om ADHD har 

resultatet visat att några pedagoger har kunskap om att arbeta med barn med ADHD 

vilket stämmer överens med vad litteraturen och det forskarna visar. Några av de andra 

pedagogerna som intervjuades visade att de hade lite erfarenhet och kunskaper kring hur 

de arbetar med barn som har ADHD. Några av pedagogerna har kunskaper om ADHD 

men var osäkra inom området. Diskussionen kommer att ha sin utgångspunkt utifrån de 

tre rubrikerna i resultatredovisningen som är klassrumsmiljön, föräldrakontakt och 

kamratkontakt, tillsammans med litteraturgenomgången.  

 

Alla pedagoger utom en har tagit upp kunskapen av att använda sig utav struktur och 

tydlighet i undervisningen. Den pedagog som inte använder sig av någon speciell struktur 

har inga barn med ADHD i klassen. Litteraturen har tagit upp vikten av struktur och 

tydlighet för dessa barn och detta stämmer överens med vad de flesta pedagogerna tagit 

upp. Pedagogerna menar att barn med ADHD måste ha strukturerade skoldagar för att 

kunna planera och i förväg veta vad de ska göra under dagen. Beckman (2004) beskriver 

att det i dagens skola innebär mycket eget ansvar för planering och struktur för barnen. 

Detta påverkar barn med ADHD på ett negativt sätt, eftersom bland annat organisation 

och att kunna planera för sin dag är funktioner som är nedsatta hos dessa barn 

(Sjukvårdsrådgivningen 2006). Vidare säger Beckman (2004) att dagens skola baserad på 

barnens eget ansvarstagande gör det svårt för barn med ADHD att komma ihåg vad som 

ska göras som till exempel vilka böcker som ska tas med till lektionerna.  Alla barn kan 

vara i behov av struktur och tydlighet även om de inte har någon diagnos. Lärarens 

handbok (2004) tar upp att ”eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De 

skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa 

problem”(s. 11). Ett tydligt schema som visar vad som ska göras under dagen eller 

veckan kan vara en trygghet även för exempelvis de osäkra barnen i klassen. 

Pedagogerna tog upp olika sätt att strukturera upp skoldagen, några tog upp arbetsschema 

som är ett redskap, detta kan även vara ett sätt att ge barnen med ADHD eget 

ansvarstagande. Andersson (2001) visar hur ett arbetsschema kan se ut (s. 15) med tid, 

vad ska jag göra, var, med vem och hur det gick.  

 

De flesta av pedagogerna visste att struktur och tydlighet var viktigt i arbetet med barn 

som har ADHD och även att undervisnigen kunde anpassas efter deras behov. En 
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pedagog tog upp att barn med ADHD kan få ta en rörelsepaus för att hålla 

koncentrationen uppe. Duvner (2002) berättar att undervisningen bör vara korta 

arbetspass och gärna med inslag av rörelse för att hålla uppmärksamheten kvar. Om 

pedagoger har denna kunskap kan detta underlätta för barn med ADHD. Om barnen inte 

får ta en paus under undervisningstid kan den okoncentration som uppstår hos barn med 

ADHD göra att de uppfattas som stökiga eftersom de kan börja springa runt i 

klassrummet och störa resten av klasskamraterna. Lärarens handbok (2004) tar upp att 

skolan och de som arbetar i skolverksamheten ska bedriva en undervisning baserad på 

barnens olika behov och förutsättningar eftersom det finns olika sätt att nå målen i 

skolan.  Nio av pedagogerna tog inte upp något om rörelse för barn med ADHD, vilket 

Juul (2005) menar att pedagoger ska tänka på då många barn med 

koncentrationssvårigheter kan behöva en paus som innefattar rörelse för att klara av och 

underlätta uppgifterna under lektionstid.  

 

Flera av pedagogerna berättar om sina kunskaper hur man ska placera barn med ADHD i 

klassrummet. Av detta har det framkommit att barnen som har koncentrationssvårigheter 

ska sättas längst bak i klassrummet för att inte bli distraherade av det som händer bakom 

dem. Sitter barnen med ADHD längst bak i klassrummet har de utsikt över allt som 

händer i rummet och behöver inte vända sig om hela tiden. En pedagog berättade att hon 

brukar sätta barnen med koncentrationssvårigheter längst fram för att lätt finnas tillhands. 

Juul (2005) säger precis som de flesta pedagogerna att många barn med ADHD gärna 

sitter längst bak och kan då reglera om de vill skärma av från de andra barnen. Däremot 

säger Juul (2005) även att vissa av dessa barn föredrar att sitta längst fram då de känner 

att de har läraren nära sig för att kunna få uppmärksamhet lättare. Därför borde varje 

pedagog i skolan som har barn med ADHD fråga hur de vill sitta i klassrummet för att 

inte bli distraherad och istället kunna koncentrera sig på skoluppgifterna. Barnen behöver 

i vissa fall avskärmning och det kan innebära som några av pedagogerna tog upp att 

vistas i egna rum och avskärma från resten av klassen. En pedagog tog upp att störande 

ljud ska tas bort eftersom detta kan skapa okoncentration för barn med ADHD. Störande 

ljud kan vara allt från fläktar till musik. Juul (2005) tar upp att dessa barn kan behöva 

avskärmning i form av öronproppar som stänger ute ljud, men även att lugn musik kan ha 

en positiv effekt för koncentrationen.  
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Att veta vad ADHD är och innebär tycker de flesta pedagoger är självklart eftersom det 

underlättar skolsituationen för barn med ADHD. Två av de pedagoger som blev 

intervjuade ansåg inte att skolpersonal behövde veta vad ADHD är för något utan 

menade att det viktigaste var att lära känna barnen. Nordlander m.fl. (2004) anser att 

skolpersonal ska i tidigt skede uppmärksamma barn med ADHD för att dessa inte ska bli 

missuppfattade och felbedömda i skolan och istället få rätt sorts hjälp. Om det inte finns 

någon bakgrundsinformation om ADHD kan skolpersonalen inte veta vilken hjälp barn 

med ADHD behöver. Det som karaktäriserar ADHD är ouppmärksamhet, hyperaktivitet 

och impulsivitet enligt Duvner (2002). Att beskriva vad ouppmärksamhet är kan vara ett 

exempel på att barn med ADHD inte lyssnar på sin lärare eller har svårt att uppfatta 

instruktioner. Om pedagoger inte har kunskapen om exempelvis ouppmärksamhet kan 

det bidra till att dessa barn inte får rätt hjälp utan uppfattas som pratiga och stökiga då de 

inte lyssnar eller vet vad de ska göra. Eftersom barn med ADHD kan missuppfattas i 

skolan kan det bidra till att de inte uppnår skolans mål och att dessa barn får en dålig 

självkänsla (Asmervik m.fl. 2001). När barn med ADHD missuppfattas på detta sätt och 

självkänslan blir sämre kan detta leda till att dessa barn inte lyssnar längre och inte bryr 

sig om skolan.  

 

Åtta av pedagogerna som intervjuades ansåg att pedagoger i skolan behöver ha kunskap 

om vad ADHD är och en av dessa åtta pedagoger ansåg bland annat att kunskap om till 

exempel medicineringen av dessa barn är viktigt. Iglum (1999) tar i litteraturdelen upp att 

information om medicinering bör ges både till hem och skola eftersom medicineringen 

kan verka både positivt och negativt. De två pedagoger som inte ansåg att skolpersonal 

behöver ha någon kunskap om ADHD, kanske kan se en nackdel för både barn med 

ADHD och skolpersonalen eftersom barnens beteende kan ändras av medicineringen. 

 

Alla pedagoger som deltog i intervjuerna nämnde på något sätt att barn med ADHD har 

svårt med det sociala samspelet. Socialstyrelsen (2002) styrker tillsammans med 

Beckman (2004) samt flertalet pedagoger att barn med ADHD lätt blir utanför 

gemenskapen och att detta i sin tur leder till färre sociala inlärningstillfällen. Bara en 

pedagog tog upp konfliklösningen ART, som innebär att barn med ADHD som har ett 

utåtagerande beteende ska finna nya sätt att hantera negativa situationer på. Denna metod 

ökar då de sociala inlärningsmöjligheterna eftersom dessa barn kan lära sig att 

kontrollera sitt humör och lära sig ta kontakt med andra barn. Holmqvist (2006) anser att 

 
 

35



barn lär sig att samspela med andra barn och då är det viktigt att skolan inhämtar den 

kunskap som behövs för att lära barn bli socialiserade. Ingen av pedagogerna har nämnt 

att det finns skillnader mellan pojkar och flickors beteende som har ADHD. Om detta tar 

SBU-rapport (2005) upp att pojkar har ett mer utåtagerande beteende än flickor som är 

mer verbala. Sammanfattningsvis anser vi att kunskap om ADHD borde finnas hos 

skolpersonal då barn med ADHD kan se olika ut och dessutom skilja sig åt beroende på 

vilket kön man har. Det underlättar för undervisningen och läraren om pedagogen är 

medveten om att det finns barn i klassen som har ADHD. 

 

Föräldrakontakten är något som alla pedagogerna som deltog i undersökningen tycker är 

viktigt. Dels för att de har mest kunskap om sitt barn med ADHD och att de kan berätta 

om något har hänt hemma som gör att deras beteende kan se annorlunda ut. Iglum (1999) 

anser att om lärare och föräldrar arbetar gemensamt i en positiv anda gör det att barnen 

känner trygghet och meningsfullhet att utvecklas framåt i skolan. Om målen är 

densamma i både skola och hem känner barn med ADHD inte sig splittrade av de 

förväntningar som ställs av föräldrar och skola. För att uppnå kontakt mellan skola och 

hem har pedagogerna tagit upp olika sätt att göra detta på. Skolverket (2001) har tagit 

upp ett sätt att ha kontakt med föräldrar och det är genom utvecklingssamtal. Detta 

samtal ger möjligheter för lärare och föräldrar att komma fram till gemensamma 

lösningar om barnets utveckling och sociala förmåga. Andra sätt som pedagogerna har 

tagit upp kan vara loggbok, där skolpersonalen skriver vad som hänt i skolan och 

föräldern kan läsa detta och ge respons på. Att använda loggboken som 

kommunikationsmedel har även Iglum (1999) tagit upp som en positiv 

informationsöverföring mellan skola och hem. Om föräldern har möjlighet till en daglig 

kontakt med skolan kan det underlätta för pedagog och förälder eftersom de får en daglig 

dialog, Detta vill pedagogerna kunna föra med alla föräldrar vilket behov barnen än hr 

men att det kan finnas tidsbrist, som någon pedagog tog upp. Detta kan vara till en 

nackdel för alla parter eftersom då vet de inte varför barnet reagerar som det gör vissa 

dagar om något hänt i skola eller hem.  

 

Av resultatet har vi fått fram att det finns mycket kunskap om hur skolmiljön kan underlättas 

för barn med ADHD. Många pedagoger vet vad ADHD är och deras tankar stämmer överens 

med vad litteraturen säger. Däremot har vi kunnat se att en del pedagoger känner sig osäkra på 

sitt kunnande om att arbeta med barn som har ADHD, men att de av erfarenhet efter att ha 
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arbetat i skolan kan prova sig fram till olika lösningar för dessa barn. Alla pedagogerna vet att 

struktur och tydlighet är viktigt när det finns barn i klassen med ADHD. Kontakten mellan 

skola och hem är något som alla pedagoger tycker ät viktigt och har kunskap om på grund av 

att föräldrarna är de som har bäst kunskap om sina barn och kan delge sig till skolan om detta. 

För att underlätta undervisningen för barn med ADHD har det framkommit olika kunskaper 

från pedagogerna. Vi har kunnat se att det är här de största skillnaderna finns i resultatet. En 

pedagog kunde inte svara på hur undervisningen ska underlättas för barn med ADHD, en 

annan pedagog hade ingen speciell struktur i klassrummet eftersom hon inte hade några barn i 

klassen med ADHD. Några av de andra pedagogerna kunde känna en osäkerhet hur de skulle 

kunna underlätta undervisningen och sa sig inte ha någon speciell kunskap om detta. Vi kunde 

utifrån resultatet se att de osäkra pedagogerna hade mer kunskap än de själv ansåg. Häften av 

de pedagoger vi intervjuade hade god kunskap om vad ADHD är och hur de kan underlätta 

för barn i skolan med ADHD. De resterande pedagogerna har varierande kunskap om ADHD. 

Vi har fått svar på våra frågeställningar genom resultatdelen och den litteratur som har 

bearbetats.      

 

Vi har inte haft några tidigare kunskaper av att arbeta med barn som har ADHD och hur man 

som pedagog kan underlätta deras skolmiljö. Denna studie har ökat våra kunskaper kring barn 

med ADHD och hur vi kan arbeta för att underlätta deras skolmiljö och känna meningsfullhet 

att komma till skolan. Lärarens handbok (2004) menar att alla barn ska känna en trygghet att 

komma till skolan. Vi anser att det borde ligga i pedagogernas intresse att se till så att alla 

barn känner meningsfullhet att komma till skolan.  I dagens lärarutbildning finns ingen 

obligatorisk del i undervisningen som behandlar barn i behov av särskilt stöd. En framtida 

studie skulle då kunna handla om vad lärarstuderande tycker det borde finnas för delar av 

utbildningen som handlar om detta ämne.     
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Sammanfattning 
Lärarnas riksförbund (2003) menar att ”integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall 

gestalta och förmedla” (s.12). Med detta citat ville vi få fram att alla barn är lika mycket värda 

och att alla barn har rätt till den hjälp som behövs i skolan. Det är vårt ansvar att se till att 

barnen känner en meningsfullhet att komma till skolan och att utvecklas framåt.  

 

Vi började med att bearbeta litteratur om vad ADHD är, orsaker, olika sätta att förbättra 

skolmiljön och så vidare för att själva få en bild om vad ämnet innefattar. Därefter gjorde vi 

våra intervjufrågor till tre fritidspedagoger, tre specialpedagoger och fyra lärare får att få ett så 

brett perspektiv som möjligt. Svaren som framkom ur resultatdelen var intressanta och kändes 

som meningsfulla till studien. Det intressanta med studien var att se pedagogernas kunskap 

för en underlättad skolmiljö för barn med ADHD, samt att ungefär hälften av pedagogerna 

hade kunskap och erfarenhet av att arbeta med dessa barn. Det var även intressant att det 

fanns en viss okunskap av att arbeta med barn som har ADHD, men att dessa pedagoger 

kunde finna olika lösningar för en underlättad skolmiljö. Genom studien framkom det även att 

struktur och tydlighet är något som alla pedagoger tagit upp som en viktig del i arbetet med 

dessa barn. Efter att ha skrivit resultatdelen skrevs diskussionen utifrån de tre 

resultatrubrikerna: Klassrumsmiljö, Kamratkontakt, Föräldrakontakt. I diskussionsdelen fick 

vi tillfälle att bearbeta den information som vi fick fram i resultatdelen tillsammans med 

litteraturen. I slutet av diskussionen fick vi möjligheten att beskriva resultatet genom egna 

tankar om framtida forskning.   
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Bilaga 1. 
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur arbetar du för att underlätta undervisningen/aktiviteten för elever med ADHD? 
 
 

– Vad anser du är viktigt att kunna om ADHD? 
 
 

– Ge konkreta exempel på hur du strukturerar upp klassrumsmiljön eller 
verksamhetsutrymmena? 

 
 

2. Vad har du respektive föräldern för ansvar för att elever ska känna meningsfullhet och 
trivsel i skolan? 

 
– På vilka sätt är föräldrakontakten viktig när man har elever i klassen med ADHD? 

 
 

3. Vad kan du se för skillnader när det gäller kamratkontakt på ”vanliga elever” och 
elever med ADHD?  

 
 

– Hur kan man som pedagog arbeta för att få en social gemenskap i skolan mellan 
eleverna? 
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