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Abstract 

Huvudsyftet med studien är att undersöka pedagogers kunskaper om ADHD och huruvida 

kunskapen om ADHD har betydelse för pedagogers bemötande med elever med ADHD. 

Utifrån en kvalitativ forskningsmetod har vi gjort semistrukturerade intervjuer med fem 

pedagoger, alla verksamma inom skola och fritidshem. Resultaten visade att kunskapen 

fanns om elever med ADHD, även om informanterna menade att de saknade kunskap så 

berättade de något annat, vilket visade på en omedvetenhet om sin kunskap om elever med 

ADHD. Informanterna hade valt strategier som i litteraturen beskrevs som framgångsrika. 

En god relation, tydlig struktur, individanpassning, föräldrasamverkan och anpassade 

arbetsmetoder. Slutsatsen av undersökningen var att kunskapen hos pedagoger om ADHD 

hade stor betydelse för bemötandet av elever med ADHD. Stora elevgrupper, dåligt 

anpassad miljö, och brist på smårum var faktorer som pedagogerna inte kunde påverka men 

som hade stor påverkan på elever med ADHD. Frågan är om det är pedagogernas brist på 

kunskap eller miljön som gör att många av eleverna med ADHD lämnar skolan utan att ha 

nått målen i LGR 11? 

 

Nyckelord: ADHD, elev, bemötande, kunskap, miljö, pedagoger, omedvetenhet 
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Förord 

Vi valde att skriva detta arbete för att vi är intresserade av hur pedagogers kunskap om ADHD 

påverkar deras bemötande av elever med ADHD. Inriktning och ämnesval har vi gjort vilket 

bygger på ett intresse i olika funktionshinder och specifikt ADHD. 

Vi vill tacka våra familjer för stort tålamod och uppmuntran som de gett oss under arbetes 

gång. Vi vill även tacka våra informanter som gjort vår undersökning möjlig. Vidare vill vi 

tacka vår handledare Magnus Blixt som uppmuntrat och väglett oss under arbetets gång. 
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1. Inledning med bakgrund 

Socialstyrelsen har utifrån forskning och kunskapserfarenhet tagit fram en kunskapsöversikt om 

barn/elever med ADHD för att tydliggöra att ADHD är ett funktionshinder och att pedagoger 

genom kunskap om diagnosen kan bidra till åtgärder som förhindrar att funktionshindret 

utvecklas till ett handikapp (Socialstyrelsen, 2002). Pedagoger i skolan och på fritidshemmen 

möter elever med koncentrationssvårigheter varje dag. Eleverna stör ofta undervisningen och 

deras beteende skapar ofta oro och bekymmer för omgivningen. Eleverna utmanar sin 

omgivning genom att störa och förstöra för andra. Elevernas beteende är inte bara ett problem 

för dem själva utan även för deras egen situation och framtid (Kadesjö, 2010). Därför är det av 

stort intresse att undersöka vilken kunskap pedagoger har ute i verksamheten, om elever med 

ADHD.  

Gillberg (2005) anser att det brister i pedagogernas kunskaper om hur man bäst hanterar och 

bemöter elever med ADHD. Följden blir dåligt självförtroende och ett socialt utagerande 

beteende på grund av deras svårigheter. Eleverna ses ibland som mindre begåvade (a.a.).  

Konsekvensen av brister i pedagogernas kunskaper kan leda till det Ginsberg (2010) redovisar i 

sin studie inom kriminalvården (a.a.). Studien visar att fyrtio procent av de intagna har 

obehandlad ADHD. I vår yrkesverksamma vardag på fritids och i skolan möter man dessa 

elever dagligen och ser ofta hur dessa elever, gång på gång, misslyckas. Följaktligen är det av 

intresse att ta reda på om det Ginsberg (2010) och Gillberg (2005) menar att det brister i 

pedagogernas kunskaper om hur man bäst bemöter och hanterar elever med ADHD. Kadesjö 

(2010) anser att det är av yttersta vikt att pedagoger vet hur de ska möta och hantera elever som 

utmanar dem. Efter många års forskning menar han att man kan se att de här eleverna redan i 

unga år etablerar beteendemönster som påverkar deras uppväxt. Utan stöd och hjälp kan 

beteendemönstren leda till asociala beteende samt psykiska problem vilket kan leda till ångest 

och depression. Detta kan undvikas genom pedagogers kunskap och strategier som inte enbart 

fungerar som akuthjälp (a.a.).  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva vilken betydelse pedagogernas kunskap om 

ADHD har för deras bemötande av elever med ADHD eller liknande svårigheter, samt att 

försöka beskriva och förstå hur pedagogerna upplever sig kunna hantera dessa situationer. 

1.2 Problematisering 

Det krävs kunskap för att som pedagog kunna skapa ett ömsesidigt arbete som bygger på ett 

medvetet tankesätt och agerande där eleven är i fokus. För att kunna skapa denna ömsesidighet 

krävs kunskap om bland annat ledarskap, pedagogernas strategier, elevernas reaktioner och 

pedagogens egen värdegrund. Vi har ställt oss följande frågor: Vilken medvetenhet finns bland 

pedagogerna om diagnosen ADHD? Hur uppfattar pedagoger sitt bemötande med elever som 

har ADHD? Vilka strategier använder pedagogerna i bemötandet med elever med ADHD? 

Vilket stöd behövs för att inkludera elever med ADHD i elevgruppen? Med fokus på pedagoger 

verksamma i skola och på fritidshem har vi valt att undersöka vilken kunskap pedagogerna har 

och vilken betydelse den kunskapen har för elever med ADHD i skola och på fritidshem.  
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2. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången behandlar aktuell forskning och litteratur som berör studiens 

undersökning. 

2.1 Definition av begreppen ADHD och bemötande   

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är ett begrepp som används världen över. 

ADHD är en utvecklingsavvikelse med debut i barndomen med dominerande symtom i form av 

bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist 

(Nationalencyklopedin, 2000). Socialstyrelsen (2002) säger att: ADHD är en diagnostisk 

benämning som beror på uppmärksamhetsproblem och-eller problem med impulsivitetet och 

överaktivitet. 

Det finns tre olika typer av ADHD:   

1. ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist/ uppmärksamhetsstörning  

2. ADHD dominerad av överaktivitet/ hyperaktivitet och bristande impulskontroll  

3. ADHD med kombinerad form av både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet/ hyperaktivitet 

(Gillberg, 2005, p. 17). 

 

Med begreppet ADHD menar vi elever som blivit testade och fått en diagnos men även elever 

utan diagnos, vilka av olika anledningar inte blivit testade och diagnostiserade men ändå 

uppfyller många av kriterierna för ADHD. I studien används ordet bemötande och med 

bemötande menas pedagogernas förhållningssätt samt strategier i arbetet med elever med 

ADHD. 

2.2 Kritiska röster 

I Sverige råder idag en hektisk debatt kring bakomliggande orsaker till ADHD. Det finns olika 

synsätt på ADHD och vi vill kort nämna två av dessa som råder i Sverige idag. Gillberg (2005) 

och Kadesjö (2001) vilka vi kommer att referera mycket till i vår studie, står för det medicinska 

och biologiska perspektivet. De skriver främst om ärftliga och biologiska faktorer som 

bakomliggande orsaker för ADHD. Kärfve (2000) står för en sociologisk syn och menar att 

orsakerna till ADHD främst är socialt betingade. 
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 Kärfve (2000) menar att miljöfaktorer påverkar barns beteende. Gillberg (2005) menar att man 

med medicinsk teknik kan finna biologiska avvikelser i nervsystemet hos barn med ADHD. 

Vem som har rätt eller fel när det gäller bakgrundsfaktorer lämnas i denna studie utan 

kommentarer i fortsättningen. Vår utgångspunkt är att det finns elever i skolan och på 

fritidshemmen som inte har samma förutsättningar som andra elever i skolan. 

2.3 Diagnosens betydelse för elever med ADHD 

Gillberg (2005) har under många år forskat inom ett brett fält av neuropsykiatriska tillstånd hos 

elever och ungdomar som till exempel ADHD, Damp och autism. Gillberg säger att redan på 

1800-talet sattes koncentrationssvårigheter, överaktivitet, bristande impulskontroll, motoriska 

problem och inlärningssvårigheter av olika slag samman med sjukdomstillstånd som berörde 

hjärnan. Svårigheterna och symtomen för ADHD ser olika ut från individ till individ. Kadesjö 

(2010) hävdar att minst en elev i varje klass har denna typ av svårigheter och ungefär fem 

procent av alla elever har dessa problem vilka kvarstår i vuxen ålder även om de yttrar sig 

annorlunda. Rønhovde (2006) påstår att det är fler personer nu jämfört med tidigare som får 

diagnosen ADHD. Anledningarna tros vara forskningen inom det neuropsykiatriska området 

vilken har ökat men också dagens kunskapssamhälle vilken ställer större krav på kognitiva 

funktioner vilket elever/vuxna med ADHD har svårigheter med.  Enligt Gillberg (2005) måste 

elevens svårigheter finnas i minst två olika miljöer eller situationer till exempel i skolan, på 

fritidshemmet eller i hemmet för att diagnosen ADHD ska kunna ställas (a.a.). Miljön har stor 

betydelse anser Rief (2005) för hur ADHD utvecklar sig hos individen. Positiv miljö ger bra 

självförtroende vilket i sin tur påverkar elevens resultat i skolan, kamratrelationer och 

relationerna med familjen. Beckman och Fernell (2007) anser att utredning inte behöver vara 

den enda utvägen för elever som har symtom som utmärker ADHD. Kunnig personal i samspel 

med föräldrarna kan ibland räcka för att underlätta situationen för elever och föräldrar.  

Hellström (2012) menar att pedagogerna i skola/fritidshem med effektiva strategier kan anpassa 

undervisningen. Som pedagog kan man underlätta för elevens inlärning och därmed undvika 

framkallandet av ett oönskat beteende hos eleven (a.a.). Enligt Brodin och Lindstrand (2004) 

kan en diagnos ha fel effekt vilket kan medföra en stämpel på eleven vilken är svår att få bort 

och vidare kan leda både till mobbing och senare i livet svårigheter på arbetsmarknaden. 

Författarna menar att det är viktigt att veta varför en diagnos ska ställas och väga för och 
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nackdelar mot varandra. Risken med diagnos är att diagnosen fokuserar på elevens svårigheter 

och många gånger glöms miljön runt omkring eleven bort. Beckman och Fernell (2007) anser 

att behovet av utredning finns när uppmärksamhetsproblemen blir så stora att de påverkar 

möjligheterna att hantera skolan eller fritiden.  Utredningen kan vara till stor hjälp för att påvisa 

elevens starka och svaga sidor, och huruvida svårigheterna motsvarar kriterierna för diagnos. 

Syftet med utredningen ska vara att pedagoger medvetandegörs om elevens svårigheter för att 

kunna lyfta fram det som fungerar bra. För att hitta rätt stöd till eleven är det nödvändigt att 

pedagogerna är medvetna om elevens svårigheter vilket gör att en utredning i vissa fall är till 

stor hjälp. (Beckman & Fernell, 2007). 

2.4 Symtom för elever med ADHD 

Kadesjö (2010) kan utifrån sina forskningsresultat se kunskapens betydelse för pedagoger på 

skola och fritidshem för hur man känner igen ADHD för att kunna hjälpa elever och föräldrar 

att hantera sina svårigheter. Andershed och Andershed (2005) har i sin studie kommit fram till 

att symtomen hos elever med ADHD utgår från tre kriterier. Uppmärksamhetsstörning, 

igångsättningsproblem och problem med impulsiviteten. Svårigheter med impulsiviteten ses 

som det mest centrala beteendet hos elever med ADHD. Brister i impulskontrollen gör att 

eleven hamnar i farliga situationer vilka kan leda till skador och olyckor. Att prata rakt ut i 

luften, kasta ur sig svaren utan att lyssna färdigt kan väcka irritation hos omgivningen. Elever 

med den här typen av svårigheter får ofta höra ”att du aldrig lär dig” men det är just det som 

impulsiviteten ställer till med (a.a.). Eleverna kan inte stanna upp och tänka efter före. De 

handlar vilket gör att de inte förstår vad som har hänt och varför alla blir så arga. Eleven har 

problem med att komma igång i klassrummet och slutför sällan sitt arbete.  Hyperaktiviteten 

märks mest bland yngre elever. Eleverna är sällan stilla, de rör sig mer än andra elever, pratar 

och låter mycket. Hyperaktiviteten bland ungdomar med ADHD visar sig på annat vis genom 

en inre rastlöshet (a.a.)  

Barkley (1997) menar dock utifrån många års studier att eleverna vet vad de ska göra, men 

svårigheten ligger i att de har problem med att göra vad de vet. De har svårt med att komma 

igång, svårt att hålla ut och svårigheter att avsluta på egen hand. Fleischer och Merland (2008) 

menar att man under senare år har observerat elever vilka har svårt att hantera och få 

vardagslivet att fungera i hemmet, skolan och på fritidshemmet. Ofta märker föräldrar och 

pedagoger att något inte stämmer med eleven men har svårt att definiera vad det är.   
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Orsaker och förklaringar till det normbrytande beteendet söks och hamnar ofta i funderingar 

kring hjärnan och dess funktioner. Under senare år har intresset riktats mer mot beskrivning av 

symtom för det normbrytande beteendet men fortfarande är intresset stort för vad det är som 

händer i hjärnan, ärftliga och genetiska faktorer som spelar in (a.a.). 

2.5 Behandling för elever med ADHD 

Gillberg (2005) påstår att det är av yttersta vikt att göra en handlingsplan för elever med 

ADHD.  Man bör utgå från eleven som individ och göra en individuell handlingsplan. Målet är 

att eleven ska kunna hantera svårigheterna på ett relevant sätt. Genom att använda 

diagnosmaterialet får man reda på elevens svårigheter och vad de består av. Rief (2005) menar 

att allvarliga konsekvenser för elever med ADHD kan förhindras  genom tidig identifiering av 

problemen och tidigt insättning av behandling. Med behandling menar Rief (2005) sättet att 

bemöta dessa elever på i skolan för att eleverna ska ges möjlighet att utvecklas men även 

eventuell medicinering (a.a.). 

2.6 Socialt samspel för elever med ADHD 

Hellström (2012) menar att pedagoger brister i kunskapen om hur man ska bemöta elever med 

ADHD, men också över känslan att inte kunna erbjuda det stöd eleven har rätt till.  Gillberg, 

Arenhill-Beckman, Hellström, Rief, och Duvner är alla specialister inom olika område som rör 

elever med ADHD. Alla är överens om att pedagogernas bemötande och kunskapens betydelse 

om elevens specifika svårigheter spelar stor roll i hur skoldagen, eftermiddagen på 

fritidshemmet och livet utanför skolbyggnaden utvecklar sig (Gillberg, 2005, Arenhill-

Beckman 2011, Hellström 2012, Rief 2005, Duvner 2002). Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 

Ranagården och Jacobsson (2004) menar att pedagoger har olika valmöjligheter när de möter 

elever med särskilda behov. För pedagogerna handlar det om att se elevernas olikheter som en 

tillgång istället för att bara se hindren. Kadesjö (2001) menar att omgivningens förväntningar 

har stor betydelse i förhållande till vad eleven faktiskt klarar av, när det gäller elever med 

ADHD. I bemötandet kan pedagogen reglera kraven och möta eleven där den är, därigenom 

ökar möjligheterna att lyckas. Kadesjö (2001) menar att det finns tre viktiga bitar av 

bemötandet i det här sammanhanget. Reglera kraven till vad eleven klarar av genom förståelse  
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och kunskap för deras problem, ge eleven möjlighet att förbättra sina förmågor inom 

betydelsefulla områden, till exempel kamratrelationer samt att anpassa miljön och göra 

förändringar i miljön så den passar eleven. Uppmuntran och beröm har större verkan än tjat och 

kritik och ger eleven möjlighet till ökat självförtroende. Rief (2005) menar att elever med 

ADHD har svårigheter i den sociala samvaron med kamrater i skolan, hemma eller vid 

fritidsaktiviteter.  Brister i social samvaro med andra leder ofta till dålig självkänsla. Ihrskog 

(2006) anser att samhällets struktur under en kort tid påverkats mycket vilket har gett fritid en 

annan innebörd för elevers liv idag. Fritiden ses som en social arena där man som barn och 

ungdom utvecklar sin identitet. Fritiden hjälper barnen att skaffa sig en bild av hur verkligheten 

ser ut och fungerar. Det är stor variation i barns fritid beroende på skilda sociala, ekonomiska 

och kulturella ”villkor”. Enligt Rief (2005) har tidig identifiering av svårigheterna och 

medicinering tillsammans med ett genomtänkt bemötande stor betydelse för hur vardagen 

kommer att se ut för elever med ADHD. Pedagoger har möjlighet att ta hänsyn till specifika 

behov elever med ADHD har. Ökad hänsyn i planering och i utformning av verksamheten i 

skolan och på fritidshemmet ökar möjligheterna för dessa elever att omfattas av visionen en 

skola för alla. Dock menar Holmqvist och Bergstrand (2011) att pedagoger kan hamna i 

orimliga situationer såsom att en pedagog ska lösa alla elevers olikheter inom gruppens ram 

(a.a.). 

Enligt Fleicscher och Merland (2008) har pedagogen möjlighet att medvetandegöra eleven om 

sin kompetens i en given situation vilket har stor betydelse för huruvida eleven har modet att 

använda kompetensen. Självbilden har en avgörande roll vilket kan leda till att en dålig 

självbild har en negativ inverkan på elevens identitet - dålig identitet. Rief (2005)  menar att 

elever som vet hur man ska bete sig men som av någon anledning är hämmade behöver hjälp 

att förbättra sin självkänsla för att våga använda färdigheterna. Fleischer och Merland (2008) 

anser det kan göras genom dokumentation. Genom dokumentation av elevens arbete och andra 

saker eleven har lyckats med påvisas därigenom utvecklingen vilket leder till ökad självkänsla. 

Rønhovde (2006) menar att det är av stor vikt att arbeta med attityder som elever med ADHD 

har vilket överensstämmer med Thompson & Rudolph (1992) som påstår att en viktig del är att 

hjälpa eleven att uppfatta sig själv som en viktig och värdefull person. Omgivningen har ett 

stort ansvar att påvisa att man accepterar och betraktar hen som en värdefull person. Även om 

man inte kan prestera saker kan man vara populär (a.a.). För att ge elever med ADHD en bra 

självbild är det viktigt att ge eleven uppgifter vilka är möjliga att klara av (Thompson & 

Rudolph, 1992). 
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Rief (2005) hävdar att det är svårigheterna i att förstå det sociala samspelet som ställer till det 

för elever med ADHD i deras relation med andra kamrater. Socialt samspel är något dessa 

elever måste lära sig eftersom det inte finns naturligt hos dem. Klerfelt (2000) anser 

verksamheten på fritidshemmet vara grupporienterad eftersom elevernas lärande är beroende av 

kamraterna och sker i samspel. Här finns möjlighet menar Rief (2005) för träning i socialt 

samspel. Hellström (1995) håller med Klerfelt (2000) och anser att denna oförmåga att sätta sig 

in i någon annans perspektiv, problem med turtagning, oförmågan att kompromissa och förstå 

att det bara är en lek och inte på riktigt leder till att eleven med ADHD kan upplevas som 

omogen av dennes kamrater, vilket kan leda till en känsla av utanförskap. Kadesjö (2001) 

menar att vid konflikter mellan en elev med ADHD och en annan elev är det vanligt att eleven 

med ADHD skyller ifrån sig eller hittar på ursäkter. Pedagogen har en viktig roll att säga ifrån 

och vara bestämd mot eleven med ADHD. Alla elever behöver konsekventa pedagoger men 

särskilt viktigt är det för elever med ADHD (Kadesjö, 2001). Juul (2005) håller med Kadesjö 

(2001) och menar att pedagogernas roll är viktig genom att tala om för eleven på vilket sätt hen 

ska bete sig för att undvika tjat och tillrättavisningar. Rief (2005) anser att för elever som har 

svårt att lära sig olika färdigheter kan behöva andra sätt att lära på än för elever som redan har 

färdigheterna. Eleven behöver tydliga ramar att gå efter och många möjligheter att träna 

färdigheten. Elever som saknar sociala färdigheter behöver tränas i hur man socialt beter sig, 

läsa av människor och olika situationer. Elever med utåtagerande beteende behöver tränas i att 

hitta strategier för att kunna kontrollera sig själv (a.a.). Rønhovde (2006) menar att lärarna kan 

hjälpa elever med ADHD som har svårt med de sociala relationerna. De sociala relationerna 

kan tränas genom lek och andra aktiviteter. Som pedagog behöver man vara delaktig i lekar och 

andra aktiviteter. Därigenom förmedlas den sociala kompetensen och 

kommunikationsförmågan (a.a.). 

Parling (2005) menar att leken är en viktig del av lärandet. Identiteten utvecklas i samspel med 

andra.  På skola och fritidshem har kamratgruppen en avgörande roll för hur man uppfattar sig 

själv. Får eleven en roll i gruppen som är ensidig och endast lyfter fram negativa sidor kan den 

hindra utvecklingen av förmågor och egenskaper som lyfter eleven positivt vilket kan leda till 

en begränsning som kan vara livet ut. Genom det fritidspedagogiska arbetssättet stärks eleven 

vilket leder till att hen känner att hen duger.  Parling (2005) anser att förmågan att kunna leka 

med andra innebär många olika sociala aspekter såsom att kunna läsa av andra och förstå hur de 

tänker, turtagning, att förstå och kunna följa regler. 
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Bra relationer mellan eleverna krävs för att utveckla ett kamratskap. Ett bra kamratskap innebär 

att man kan se positivt på varandras olikheter. Som Rief (2005) hävdar att pedagogens uppgift 

är att hjälpa dessa elever förbi hindren och genom stöd hjälpa dem in på rätt bana. Parling 

(2005) påstår att leken har en problemlösande funktion. När man leker måste eleverna ofta 

hantera olika sorters information, lösa problem och förändra mönster. Nya erfarenheter och 

kunskaper bildas. Pedagogerna kan underlätta för eleverna genom att arrangera gemensamma 

erfarenheter när de ska mötas i leken. Leka handlar om bearbetning av erfarenheter och 

prövande av nya mönster. Fritidspedagogernas uppgift är att hjälpa eleverna hitta rätt balans i 

leken genom att ge alla förutsättningar att kunna inta olika roller i leken. Med leken som 

utgångspunkt kan pedagogerna visa på olika sätt att hantera motsättningar utan att ta till våld. 

Förmågan att förhandla och kompromissa inger en känsla av trygghet i samvaron med andra 

människor. Genom olika konfliktsituationer tränas eleverna i att lyssna in den andres tankar och 

argument. I kamratgrupper utvecklas olika normer och regler, för att få en positiv utveckling 

och här behöver pedagogerna finnas närvarande och var ett stöd i normbildningen (Parling, 

2005).  

Hellström (2012) ser klassrummet som ett ställe där möjlighet finns att både undervisa och 

träna lämpliga sociala färdigheter tillsammans med hela klassen. Forskningen säger att 

samverkan i gruppen inte bara är ett effektivt sätt för att lära sig nya saker utan ger även 

möjligheter till skapande av positiva relationer, acceptans för varandra och möjlighet att se 

saker ur olika vinklar. Pellman (2005) menar att många elever med ADHD har svårigheter att 

förstå hur lagspel inom sport och lekar fungerar och är därför inte alltid välkomna. Det är 

viktigt att involvera dem i så många olika alternativ som möjligt så andra elever vill ta med 

dem i sina lekar och sportaktiviteter. Att lära en elev med ADHD att till exempel bli en bättre 

basketbollsspelare, gör honom automatiskt mer populär bland de andra barnen på gatan och 

hans förmåga kommer alltid att förbättras. Medicinering kommer att hjälpa honom att fokusera 

och vara uppmärksam, men medicinen lär honom inte hur man kastar bollen, fångar och träffar 

bollen (Pellman, 2005).  

Fleischer och Merland (2008) menar att problem med att till exempel förstå hur lagspel 

fungerar hänger ihop med att utföra ett handlingsförlopp vilket kräver förmågan att hålla kvar 

tankarna på målet och inte avledas. Eleven ska kunna arbeta i två riktningar. En del är att rikta 
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uppmärksamheten mot målet samtidigt som den riktas mot processen, själva utförandet. En del 

elever med ADHD har svårt för detta men pedagogen kan hjälpa eleven att hålla fast vid målet.  

Förutsättningen är att pedagogen är medveten om problemet. Genom samtalet hjälper man 

eleven till en tydligare föreställningsbild vilket underlättar att hålla fast vid just det målet (a.a.). 

Thompson och Rudolph (1992) menar att det gäller att hitta balansen mellan konstruktiv kritik 

och positiv förstärkning. Vilket kan göras genom att låta eleven vara med på olika spel för att 

det är kul och plocka bort vidden av att vinna. Det är glädjen som är viktig. De menar också att 

arbeta hårt för att nå målet är inget som är fel utan något eleven ofta måste göra för att nå 

resultat. I det lär eleven sig att även om man misslyckas är man är en bra människa ändå. 

Kravet är inte att vara populär eller perfekt för att ha ett bra människovärde. Träna eleverna i att 

hantera bakslag och inte ta sig själv eller uppgiften på för stort allvar (Thompson & Rudolph, 

1992). Rønhovde (2006) hävdar att elever med ADHD behöver fasta rutiner för att må bra. 

Tydlig struktur och fasta ramar som rör tid, plats, personer och aktiviteter. Fleischer och 

Merland (2008) menar att förmågan till sekvensuppfattning saknas hos en del elever med 

ADHD. Sekvensuppfattning innebär förståelse för att tiden går framåt och att handlingar 

inträffar i en speciell ordning. Tidsbegreppen är till stor hjälp och stöd vid sekvensuppfattning. 

Tidsuppfattningen kan underlättas genom tydliga scheman till eleven med bilder eller texter där 

ordningen för dagen finns med. Det finns samband mellan handlingar och egenskaper. För 

elever med brister i själva analysen är sambandet mellan yttre fysiska handlingar och inre 

psykiska egenskaper inte alltid är självklart. Som pedagog kan man stanna upp vid samtal och 

lyfta fram händelser och därigenom påvisa att dessa hänger ihop (Fleischer & Merland, 2008). 

2.7 Pedagogiska verktyg för att möjliggöra lärandet för elever med ADHD  

Kadesjö (2010) menar utifrån sin forskning att förhållandena i skolan har stor betydelse för 

elever med ADHD. Pedagogerna behöver kunna identifiera, hitta strategier och förstå för att på 

ett relevant sätt kunna stödja elever med ADHD. Synen överensstämmer med läroplanen där 

det framgår att:   

Läraren skall ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande (Skolverket, 2011 d, p. 12).  

Holmqvist och Bergstrand (2011) anser att pedagogernas arbetsmetoder behöver ses över och 

idealet i lärandesituationen ifrågasättas och därigenom bidra till en skola för alla. Genom 

anpassning av klassrumsmiljön, förändrad undervisningen genom tydligare arbetsuppgifter med 

kortare arbetspass där möjlighet till kortare paus finns inkluderar man fler elever 
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 (Holmqvist & Bergstrand, 2011). Detta kan kopplas till läroplanen för skolan och 

fritidshemmet där man säger: 

Att skolans uppgift är att låta varje enskild individ finna sin unika egenart och att omsorg 

om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten (Skolverket, 

2011 d, pp. 7,8).  

Många elever har förmågan att arbeta i skiftande grupper, ta ansvar för arbetsplanering, hantera 

mycket stimuli på ett alldeles utmärkt sätt men samtidigt vet man att för elever med ADHD är 

det en omöjlighet. För vem skapas skolsituationen och varför? Är det individens behov som är i 

centrum eller är de rådande idealen. Var ska gränsen sättas och vilka behov ska tillgodoses 

inom klassens ram? Parling (2005) hävdar att de stora förändringar som skett i samhället kräver 

olika lärarkompetenser som kompletterar varandra. Kunskap om elevens hela livssituation 

krävs för att pedagogen ska ha möjlighet att stödja eleven i sitt lärande. Rønhovde (2006) 

poängterar vikten av att kunskap och attityder går parallellt och kompletterar varandra för att 

det ska fungera för elever med ADHD i skolan. Samtidigt som den formella kompetensen är 

viktig måste det tas hänsyn till den enskilda individens behov. Genom att starta där eleven 

befinner sig ökar förutsättningarna för goda baskunskaper och en bra inställning.  

Holmquist och Hjertqvist (2011) menar att tilliten till pedagogen har stor betydelse för elevens 

grund till lärande. Pedagogerna är i behov av viss kunskap om de mest vanligt förekommande 

diagnoserna för att kunna bemöta alla elever utifrån sina förutsättningar. En viktig bit för att 

lära är motivationen. Samspelet och relationen mellan pedagog och elev har avgörande 

betydelse för motivationen. Pedagogen har yttersta ansvaret för hur elevens beteende utvecklas. 

Förtroende ger positiva relationer vilket leder till motivation och bra lärandesituationer för 

eleven med ADHD. Hellström (2012) hävdar att pedagogens beteende och sätt att agera i 

klassrummet speglar elevens beteende, vilket även Holmquist och Hjertqvist (2011) anser och 

lyfter klimatets och atmosfärens betydelse i klassrummet som en viktig faktor för visionen om 

en skola för alla. 

Holmqvist och Bergstrand (2011) menar att synen på elever med behov av särskilt stöd har 

genomgått stora förändringar. Från början segregerades eleverna och ingick inte i den vanliga  
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skolverksamheten. Under en period skulle elever med särskilt behov kompenseras för sina 

brister och pedagoger skulle hitta metoder för att överbrygga svårigheterna. Mycket kritik gavs 

på sättet att se individen som problemet, man menade att det var omgivningens brister som 

gjorde att dessa individer inte kunde utvecklas på samma positiva sätt som andra elever i 

gruppen (a.a.).  

 

Holmqvist och Bergstrand stödjer sig på tidigare utredningar från utbildningsdepartementet 

(1999:63) som säger att lärare i skolan och på fritidshem utbildas för att möta alla elever, vilket 

innebär att vi inom skola och fritidshem ska skapa ”En skola för alla”. ”En skola för alla” 

innebär att alla elever ska integreras i den vanliga skolan. Holmqvist och Bergstrand (2011) 

menar att speciallärarens uppdrag förändrades och istället för enskild undervisning skulle 

specialundervisningen ges inom klassens ram. Tanken bakom är att det som hindrar en 

fungerande undervisning för elever med särskilda behov är omgivningen. Genom anpassning 

av omgivningen kan effekterna av funktionsnedsättningen minskas. Bakom dessa beslut ligger 

Lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 2008:109), vilken säger att alla elever har rätt 

att undervisas i samma klassrum och att undervisningen ska anpassas och göras tillgänglig för 

alla elever. Inkluderingen för alla elever har inte varit det optimala för alla. Vilken har lett till 

ändrad riktning där möjligheter ges både till enskild undervisning men också till undervisning i 

klass (a.a.). Skolverket (2011) hävdar att undervisningen på fritidshemmet ofta sker som ett 

informellt lärande och fritidshemsverksamheten bör utgå ifrån Lgr11 i största möjliga mån. 

Den har i uppdrag att stödja och utveckla samarbetet mellan förskolan, skolan och 

fritidshemmet för att främja elevernas lärande och utveckling. Vilket innebär att synen på 

elever med särskilt behov av stöd behöver se likadant ut (Skolverket, 2007 a). Haglund (2009) 

menar att aktiviteterna på fritidshemmet både ska vara lustfyllda, lärande och utvecklande. 

Dock ska den lärande och utvecklande delen skilja sig åt från det eleven möter i skolan. Rief 

(2005) menar att pedagoger inom skolan har en skyldighet att jobba ihop arbetslaget och göra 

allt som står i deras makt för att på bästa sätt möta dessa elever och deras behov. Varje elev ska 

utrustas med just de specifika verktyg eleverna behöver för att lyckas. För att lyckas krävs det 

av oss pedagoger att vi har tålamod, visar förståelse och kan se förbi elevens beteende för att se 

hela eleven.  

 

Parling (2005) menar att vår uppgift som pedagog är att hjälpa dessa elever förbi hindren och 

genom stöd hjälpa dem in på rätt bana. Ett sätt att göra det på är att som Rønhovde (2006) 
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säger: Genom information till skolkamrater om klasskamrater med ADHD kan negativa 

attityder undvikas. Klasskamraternas förståelse har stor betydelse om hen beter sig annorlunda 

och varför inte samma regler gäller för just den eleven. Informationen kan vara ren fakta, något 

stycke från en bok, en film och så vidare. En del elever väljer själv att berätta för sina 

klasskamrater och i en del fall är det bättre att ta den informationen när eleven inte är där. 

 

Rønhovde (2006) har formulerat strategier till pedagoger som har med elever med ADHD att 

göra. Det är viktigt att vara öppen med problemen vilket ökar toleransen hos de andra eleverna. 

Genom sitt öppna förhållningssätt visar man som pedagog förståelse för problemen. Genom att 

jämföra ADHD med andra funktionshinder som tillexempel synnedsättning tydliggör man för 

de andra eleverna att detta inte är något eleven kan styra över. Som pedagog bör man utnyttja 

elevens positiva färdigheter och inte hålla på att försöka övertala eleven att hålla på längre än 

vad hen egentligen klarar av. Ge eleven möjlighet till pauser då hen kan röra på sig (Rønhovde, 

2006). Gillberg (2005) håller med Rønhovde (2006) och menar att bristen på kunskapen om en 

kamrats svårigheter bland elever på skolan eller fritidshemmet kan det leda till att eleven blir 

utanför och mobbad. Vilket överensstämmer med det Parling (2005) säger att genom skapandet 

av handlingsutrymme där eleverna ser varandra som resurser i lärandet utvecklar man elevernas 

samarbetsförmåga samtidigt som man ger dem möjlighet att utveckla kunskaper och relationer 

som motverkar mobbing. Genom diskussioner stimuleras lärandet och pedagogen tvingas ta 

ståndpunkter i olika frågor. Eleven tvingas också att pröva de andras perspektiv och se saken ur 

en annan synvinkel (Parling, 2005). Arenhill-Beckman (2011) har gjort en intervju med en ung 

man med Aspergers syndrom. Hur jag som pedagog har förmågan att inta ”den andres” 

perspektiv har stor betydelse för utveckling och lärande utifrån elevens men också utifrån 

pedagogens synvinkel. Möjligheterna till utveckling ser annorlunda ut när man försöker inta 

”den andres” perspektiv. Att sätta sig in i hur eleven tänker ökar pedagogens förståelse. 

Pedagogen kan välja att se olikheterna i gruppen som en tillgång. Se saker ur andras perspektiv 

och inte utgå från att min föreställningsvärld är den som är riktig. Genom att öppna upp 

föreställningsvärlden erbjuds annat lärandestoff vilket kanske ökar möjligheten för just den 

eleven att kunna ta till sig lärandet. Att våga utmana sin människosyn och kunskapssyn är en av 

de allra viktigaste delarna för ett fungerande samspel mellan elev och pedagog (Arenhill- 

Beckman, 2011).     
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2.8 Inkludering-Exkludering i skolan och på fritidshemmet    

Mattson (2008) menar att skolan har ett uppdrag att möta varje barn utifrån dess specifika och 

unika behov. Vilket innebär att undervisningen bör vara anpassad till varje elevs förutsättningar 

för att kunna lära men också för att kunna umgås med andra människor. Stora krav ställs på 

pedagogen, men även stor handlingsfrihet att utföra det som behöver göras samt ekonomiska 

möjligheter (a.a.).  Holmqvist och Bergstrand (2011) har undersökt faktorer som påverkar 

huruvida skolan inkluderar eller exkluderar elever med ADHD. 

 Skolan erbjuder aktiviteter som självständigt arbete, lägga upp och planera sitt arbete, vilket 

kräver stort ansvarstagande även att ingå i många olika gruppkonstellationer är problematiska 

för elever med ADHD-problematik. Det stora problemet idag för att det ska vara en skola för 

alla är att pedagogerna förväntar sig att en elev med ADHD-problematik ska kunna samarbeta 

med sina klasskamrater på samma premisser som de övriga i klassen (a.a.). Lika orimligt är det 

att förvänta sig att eleven ska klara av att planera sina arbetsuppgifter själv utan stöd. En skola 

för alla som den ser ut i dag blir ett hinder för elever med ADHD-problematik. Eleverna har 

inga eller små möjligheter att utvecklas utifrån sina villkor. De arbetsformer som erbjuds 

eleverna är just inom de områden elever med ADHD har svårigheter med. I de fall skolan ser ut 

som beskrivits ovan kan speciallösningar såsom små undervisningsgrupper med andra elever 

med liknande problem vara en lösning för en del elever. Dock inte för alla. Det är viktigt att 

individen står i fokus och inte bara ADHD-diagnosen (a.a.).  

Hellström (1995) menar att pedagoger lätt känner sig vilsna eller uppgivna inför mötet med 

dessa elever vilket kan leda till det Kadesjö (2010) beskriver att pedagogen kör ut en bråkig 

elev ur klassrummet. Det är endast rimligt att göra i en enskild situation för att skydda de andra 

eleverna från att bli störda eller kränkta. När man vid upprepade tillfällen använder metoden att 

skicka ut eleven ur klassrummet eller gång på gång uttrycker hur hopplös man tycker eleven är 

genom att skälla, bestraffa eller sucka talar man om för de andra eleverna att denna elev inte 

duger. Eleven får en känsla av att inte höra till vilket ökar risken att eleven söker tillhörighet 

hos andra elever som också står utanför gemenskapen. Kadesjö (2010) hävdar att det även vid 

exkluderingen finns en mängd osynliga processer där pedagoger exkluderar elever genom sitt 

bemötande (a.a.). Osynliga processer kan vara det Mattson (2008) beskriver genom att 

pedagogen ser eleverna som lika i sitt lärande och sociala samspel. Istället för att bemöta varje 

eleven från sitt individuella behov(a.a.). Dock menar Persson och Persson (2012):  
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Att en bra skola kan hantera den variation av elever som normalt finns på varje skola och 

ge eleverna goda förutsättningar både socialt och vad gäller lärande (Skolverket, 2011 b).  

Vissa forskare menar att den problematik som beskrivs inom ramen för ADHD är resultatet av 

skolans misslyckande att anpassa undervisningen till allas behov. Trots att samhällsbilden är i 

förändring och elever med specifika personligheter får allt mindre plats i dagens samhälle 

(Hjörne & Säljö, 2008). Holmqvist och Bergstrand (2011) menar att för elever med ADHD ser 

framtidens väg krokigare ut än andras.  

Skoltiden har förlängts, arbetsmarknaden förändrats genom att okvalificerade arbeten minskar. 

Dessa olika faktorer spelar tillsammans säkert roll i det ökade antalet elever med diagnosen  

med ADHD. Författarna menar att tidigare fanns det annat utrymme för dessa elever med sina 

specifika personligheter. Förr fanns det en naturlig plats för dessa personer och deras drag 

lyftes fram och användes på ett kreativt sätt. Beroende på stora samhällsförändringar på 

arbetsmarknaden men också inom skolan har ADHD problematiken blivit tydligare i vårt 

samhälle idag(a.a.). Vilket kan hänga ihop med det Rønhovde (2006) hävdar att fler elever än 

tidigare utreds idag (a.a). 

Ska vi ha en skola för alla måste lärsituationerna vara för alla, men alla behöver inte ingå 

samtidigt. Samhället idag är inte konstruerat för alla. Att blunda för neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och istället skuldbelägga skolan som ”upphovsman” tyder på 

bristande respekt såväl för den enskilde eleven som de verksamma lärarna (Holmqvist & 

Bergstrand, 2011, p. 133).      

3. Problemprecisering 

Syftet med studien är att undersöka om pedagogerna har kunskap om elever med ADHD och 

huruvida kunskapen påverkar förhållningssättet mellan elever med ADHD och pedagogerna. 

Vilken betydelse faktorer som miljö, struktur har för att vardagen ska fungera för elever och 

med ADHD i skolan och på fritidshemmet. Våra frågeställningar är: 

 Vilken medvetenhet finns bland pedagogerna om diagnosen ADHD? 

 Hur uppfattar pedagoger sitt bemötande med elever som har ADHD, vilka 

strategier använder pedagogerna i sitt bemötande med elever med ADHD? 

 Vilket stöd behövs för att inkludera elever med ADHD i elevgruppen? 
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4. Metod  

Under rubriken kommer studiens metodval, urval, genomförande, etiska överväganden och 

analysprocess att redovisas. 

4.1 Metodval 

Vi har valt att undersöka vilken medvetenhet som finns bland pedagoger om diagnosen ADHD 

och hur pedagogerna bemöter elever som har ADHD, vilka strategier pedagogerna använder i 

sitt bemötande och vilket stöd som behövs för att inkludera elever med ADHD i elevgruppen.  

Studien baseras på en semistrukturerad intervju. Denscombe (2000) menar att när syftet med 

undersökningen är att gå på djupet i en fråga, tjänar forskaren på att använda sig utav intervjuer 

för att därigenom få en djupare kunskap kring intervjupersonernas åsikter. Intervjufrågorna 

karakteriserades av öppna frågor, för att undvika att begränsa informanternas svar. 

Intervjufrågor var den mest passande metoden för undersökningen eftersom intervjuer ger 

möjlighet till följdfrågor vilket gav informanterna möjlighet att utveckla sina idéer. Vi som 

intervjuare var flexibla vad gällde ämnenas ordningsföljd. Patel och Davidsson (2003) anser att 

man som intervjuperson kan välja att vara aktiv eller passiv. För att påverka informanternas 

svar så lite som möjligt valde vi att vara passiva. Denscombe (2000) anser att en duktig 

intervjuare väntar in informantens svar och vet när det är dags att gå vidare. Han menar också 

att den som intervjuar måste akta sig för att gå in med egna värderingar, vilket kan påverka 

svaret. Det har vi haft i åtanke när vi intervjuat. Patel och Davidsson (2003) anser att man som 

intervjuperson kan välja att vara aktiv eller passiv. För att påverka informanternas svar så lite 

som möjligt valde vi att vara passiva. Denscombe (2000) menar att en duktig intervjuare, väntar 

in informantens svar och vet när det är dags att gå vidare. Han menar också att man som 

intervjuare måste akta sig för att gå in med egna värderingar, vilket kan påverka svaret. Det har 

vi haft i åtanke när vi intervjuat (Denscombe, 2000). Varje intervju beräknades ta cirka 

fyrtiofem till sextio minuter. 

Vi var medvetna om att antalet intervjupersoner var litet vilket Denscombe (2000) menar är en 

av nackdelarna med att göra intervjuer. Men fördelen med att kunna gå på djupet med frågorna 

vägde upp nackdelarna. Denscombe (2000) anser att man genom ljudupptagningar permanent 

kan spara en fullständig dokumentation av vad som sägs under intervjun. Detta låg till grund 

för vårt val att spela in intervjuerna. För att fokusera på informantens svar användes 
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mobiltelefonen, vilket Trost (2005) menar är fördelaktigt då den spelar in hela intervjun med 

ordval och tonfall. Genom att vara två som intervjuar kan man enligt Trost (2005) bidra till en 

bättre intervju, där informationsmängden ökar men också förståelsen för respondentens svar. 

Eftersom det kan påverka studiens resultat bör en diskussion om detta föras. 

4.2 Urval   

Intervjuerna genomfördes med fem pedagoger alla verksamma inom skola och fritidshem. 

Informanterna valdes med tanke på att det skulle vara pedagoger som hade erfarenhet med 

elever med ADHD eller liknande svårigheter och att det skulle vara pedagoger som arbetade 

både i skolan och på fritidshemmet. När handlingsplanen skrevs till examensarbetet bestämdes 

tidsmässigt ungefär när intervjuerna skulle göras. Informanterna bokades i god tid. Intervjuerna 

bokades via telefonsamtal. De personer som ingått i vår studie är: 

A. Fritidspedagog på en skola med tre fritidshem. 20 års erfarenhet inom skola och 

fritidshem. 

B. SO lärare för år 1-7. 8 års erfarenhet inom både skola och fritidshem. Har ofta haft 

delad tjänst mellan skola och fritidshem. Arbetar just nu som klasslärare. 

C. Lärare mot skola och fritidshem för de yngre åren med idrott som huvudämne. 5 års 

erfarenhet med tjänst inom skola och fritidshem. Främst som idrottslärare på skolan. 

D. Ma/No lärare för 1-6. 4-års erfarenhet inom skola och fritidshem. Arbetar som 

klasslärare men har även vissa timmar på fritidshemmet. 

E. Sv/ So lärare för 1-6. 2-års-erfarenhet av arbete inom både skola och fritidshem 

4.3 Genomförande 

Före intervjun påbörjades fördes samtal med informanterna där det framkom att intervjun 

skulle spelas in med telefonen och tiden vi beräknade att intervjun skulle ta. Då ADHD är ett 

stort begrepp valde vi att beskriva vad vi menade med ADHD. Begreppet ADHD elever 

definierades så att det inkluderade elever med diagnos eller utan diagnos men också elever utan 

diagnos med liknande svårigheter.  Informanterna förstod vår definiering vilket vi förstod i 

samtal där informanterna beskriv olika elevers svårigheter. Enligt Patel och Davidsson (2003) 

ska man med tanke på de forskningsetiska reglerna be om tillstånd att få använda bandspelare 

eller liknande vilket vi gjorde. Syftet med intervjun förklarades för informanterna innan 

intervjuerna började. Informanterna informerades om att det inspelade materialet endast var till 

för studien och att inspelningarna skulle raderas när vi var klara med transkriberingen. 
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Intervjuerna grundades på intervjufrågorna (se Bilaga 1) som tidigare sammanställts. 

Informanterna hade möjlighet att utveckla sina svar genom följdfrågor vi ställde. Patel och 

Davidsson (2003) menar att det är viktigt för intervjuaren att hålla sig passiv för att undvika att 

intervjun blir en konversation vilket vi hade i åtanke. 

4.4 Etiska överväganden 

Vi har valt att följa de grundläggande etiska principerna grundade på Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning i vår studie. 

Utifrån informationskravet informerades informanterna om syftet med studien och 

forskningsfrågan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi upplyste informanterna om att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de ville. Samtyckeskravet uttrycker 

informanternas möjlighet att besluta huruvida denne ville delta eller inte (Vetenskapsrådet, 

2002). Inför intervjuerna valde alla informanterna att delta. Enligt Denscombe (2000) bör man 

ur en etisk aspekt upplysa informanterna om att medverkan är frivillig. Konfindentialitetskravet 

är en viktig etisk aspekt i studien vilken innebär att respondenterna ska skyddas och vara 

anonyma även efter studiens slutförande. I studien publicerads inga namn eller andra 

karakteristiska drag som kunde utlämna informanterna (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt 

nyttjandekravet kommer insamlad data endast användas till denna studie, samt att all inspelad 

data raderas när studien är färdig (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.5 Analysprocess 

Analysprocessen påbörjades när samtliga intervjuer var genomförda i form av transkribering av 

det insamlade datamaterialet. Datamaterialet antecknades ordagrant på datorn. Denscombe 

(2000) menar att en viktig del av den kvalitativa forskningen är att försöka identifiera mönster 

vilket vi gjorde genom att läsa igenom det renskrivna materialet vid flertal tillfälle. Olika 

kategorier trädde fram vilka vi delade upp materialet i. Det material som ansågs relevant för 

frågeställningen delades upp i olika kategorier.  Kategorierna utgick från intervjufrågorna vid 

första kategoriseringen. Valet av bearbetning gjorde att vi valde att ta med delar av materialet 

beroende på att alla svaren från informanterna inte speglade vår huvudfråga om bemötande och 

kunskap om elever med ADHD hos pedagogerna. Staplar gjordes och namngavs med de olika 

kategorierna och tillhörande text skrevs in. Därefter sammanfattades materialet från staplarna 

under ett mindre antal rubriker knutna till frågeställningarna. Vilka är grunden för studiens 

resultatredovisning.  
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4.4.1 Analysprocessens kategorier    

Under analysprocessen bildades sex kategorier vilka utgick ifrån intervjufrågorna. Kategorierna 

bildades utifrån det ämnesinnehåll informanterna lyfte och utifrån de blidades underkategorier. 

Kategorierna presenteras nedan utifrån relevans till frågeställningen och på vilket sätt de kan 

besvara den. 

 Informanternas erfarenheter om metoder och arbetsätt med elever med ADHD 

 Framgångsfaktorer i bemötandet med elever med ADHD 

 Pedagogernas arbetssätt för att hjälpa elever med ADHD i sociala relationer 

 Pedagogernas uppfattning av viktiga faktorer rörande miljö, struktur och material som 

har betydelse för elever med ADHD 

 Samarbete med föräldrar vars barn har ADHD 

5. Resultatredovisning   

  I den här undersökningen har utgångspunkt varit att besvara följande frågeställningar.   

 Vilken medvetenhet finns bland pedagogerna om diagnosen ADHD? 

 Hur uppfattar pedagoger sitt bemötande med elever som har ADHD, vilka 

strategier använder pedagogerna i sitt bemötande med elever med ADHD? 

 Vilket stöd behövs för att inkludera elever med ADHD i elevgruppen? 

Studiens resultat presenteras i anslutning till de underkategorier som framkom genom 

analysprocessen för att tillsammans besvara studiens frågeställning. Vi har valt att inte särskilja 

informanternas svar genom att benämna informanterna med bokstäver beroende på att det 

saknar betydelse för vår frågeställning vem som säger vad då vi har utgått från pedagoger i 

allmänhet som arbetar på skola eller fritidshem.  

5.1 Relationens betydelse 

Alla informanterna säger att en god relation till elever med ADHD är viktig. Informanterna 

menar att bemötandet med de här eleverna har stor betydelse för hur relationen utvecklas.  

Informanterna ansåg att goda relationer till eleverna var en förutsättning för att kunna arbeta 

med elever med ADHD på ett framgångsrikt sätt. Hade informanten goda relationer till eleven 

hade hen förtroendekapital att ta av när det uppstod problem vilket gjorde att eleverna kunde 
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anförtro sig till informanten. Den goda relationen behövdes för att få förtroendet att hjälpa 

elever när det uppstod problem och konflikter. Alla informanter menade att i bemötandet med 

de här eleverna bör pedagoger utgå från det positiva och det som fungerar.Två av 

informanterna ansåg att det var viktigt att tala lugnt och inte stressa vid samtal med elever med 

ADHD, att tydligt visa att kroppspråket stämmer överens med det man säger.   

5.2 Metoder - Arbetssätt 

Två informanter poängterade vikten av att ta en instruktion åt gången till uppgifter för elever 

med ADHD för att få tydlig struktur till eleven. Samtidigt poängterades olika metoder till olika 

elever. Struktur och tydlighet lyftes i samtliga intervjuer av informanterna som en viktig del i 

arbetet med elever med ADHD. Några informanter nämnde vikten av individanpassning. En av 

informanterna berättade om hur idrottslektionerna ändrats vid tävlingsmomenten, då det ofta 

uppstod konflikt vid vinst eller förlust. Genom att införa en tävling mellan klasserna istället, 

fick eleverna vänta på resultaten till veckan efter då den andra klassen också haft sin 

idrottslektion. Tävlingsinstinkten hade då lagt sig lite, vilket gjorde att elever med ADHD 

kunde hantera en vinst eller förlust på bättre sätt. Samma informant hade också valt att delge 

eleverna terminens planering vilket gjorde att eleverna hade möjlighet att förbereda sig för 

kommande pass.  

En av informanterna ansåg att om inte metoderna man använde fungerade skulle man våga 

prova andra metoder. Anledningen var att varje elev är en enskild individ med specifika behov. 

En av informanterna valde medvetet vilka konflikter som skulle lyftas, beroende på situationen 

och vilken typ av problem det handlade om. Informanten ansåg att det gällde att välja sina 

konflikter och strider med elever med särskilda behov. Informanten berättade om en promenad 

med hela klassen där målet var biblioteket. Informanten och eleven med ADHD gick längst bak 

i ledet. Eleven valde att slå på alla stolpar de stötte på, på vägen till biblioteket. Eftersom 

informanten och eleven hade ett mycket bra samtal valde informanten att bortse från sparkar 

och slag mot stolparna. Informanten sa så här om händelsen: 

Om jag går i diskussion nu tappar jag det viktiga samtalet, och eleven skadar varken 

stolparna eller någon annan elev så det spelar ingen större roll. Jag prioriterade samtalet 

och möjlighet att bättra på relationen mellan eleven och mig.  

Tre av informanterna hade valt att lyfta belöningssystemet som en bra metod att använda. 

Genom belöningssystemet lyftes det som fungerat bra för eleven. En informant påpekade att det 

var svårt att få belöningssystem på fritids att fungera, men varför kunde informanten inte riktigt  
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förklara. Tre av informanterna poängterade vikten att använda sig av små elevgrupper, vilket 

sällan var möjligt att genomföra. En informant använde sig gärna av praktiskt arbete, t.ex. 

hemkunskap där det ofta blev stökigt och rörigt under arbetets gång. Men samtidigt 

poängterades vikten av att ha en god struktur. Informanten menade att hemkunskapen gav 

eleverna möjlighet att visa vad de kunde och vad de var bra på. Eleverna uppmanades att prova 

recepten hemma och bjuda föräldrarna på kvällsmat vilket gav ytterligare uppmuntran och 

beröm för ett bra arbete och känslan av att lyckas ökade. Alla informanterna poängterade vikten 

av struktur och tydlighet för elever med ADHD eller andra särskilda behov. Två av 

informanterna menade att det var viktigt med konkret material som t.ex. pictogrambilder, 

timglas, arbetsbeskrivning och annat konkret material som blev tydligt för eleverna.  

5.3 Miljöns betydelse 

Informanterna var också överrens om att det ska vara lugn och ro och en rimlig ljudnivå på 

skolan och fritidshemmet. Två av informanterna menade dock att det är svårt i deras 

verksamhet eftersom grupperna är så stora. Det är en tight organisation, och en informant sa:  

 

När vi är som flest pedagoger är vi sex personer på 83 barn, men det är inte så ofta vi är 

så många vuxna. Oftast är vi uppdelade i olika konstellationer, olika grupper. 

  

Två pedagoger på cirka tjugofem elever. Möjlighet till liten grupp fanns aldrig. Det fanns inga 

extra resurser insatta för barn med särskilda behov. Det som räknades som extraresurser var 

fritidspedagogerna i skolan. Informanten sa så här: 

 

Med tanke på miljö och små grupper kanske det hade varit bättre med rena ytor som inte 

är belamrade med tusen grejor överallt. Det är svårt att ha det i vår verksamhet. Vi har 83 

barn inskrivna på vår sida. Stora öppna ytor. Vi har för lite små mysiga rum där man kan 

vara lugn i. Vi har ett litet rum där man får vara två barn av då 83 barn. Klassrummen är 

låsta på fritidstid. 

 

Samtliga informanter ansåg att eleverna hade en dålig miljö med hög ljudnivå under hela 

dagen. En av informanten beskrev det höga ljudet som oerhört tröttande. Informanten menade 

att elever med ADHD saknar möjligheten att stänga av ljud och intryck vilket måste göra 

situationen ännu värre för dem. Samma informant menade att det bör finnas möjlighet att kunna 

gå undan om det behövs för att vardagen ska fungera för elever med ADHD. Informanten sa att 
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en strategi var att alltid försöka vara två i skolan på skoltid, vilket innebar en lärare och en 

fritidspedagog som arbetade parallellt i skolan. I förskolan var de alltid två pedagoger. 

Tre av informanterna poängterade vikten av små elevgrupper, vilket sällan var möjligt att 

genomföra. Alla informanter var överens om vikten av ordning och reda – struktur i 

verksamheten. Miljön runt omkring skulle vara avskalad och stilren. Två av informanterna sa 

att det var viktigt att eleverna hade bestämda platser i klassrum, matsal, samlingsring och 

matled. En av informanterna använde sig av en liknelse hur rörig vardagen kan vara för barn 

med ADHD. Liknelsen var att en ”stenåldersmänniska i dagens IT-samhälle”, där alla intryck 

bombaderar en och man måste sortera och sålla bort bland alla intrycken. Liknelsen var att en 

elev med ADHD kan uppleva samma intryck som en stenåldersmänniska i dagens IT-samhälle. 

5.4 Sociala relationers betydelse  

Tre av informanterna tyckte det var viktigt att finnas i närheten av eleverna när de lekte för att 

kunna förhindra eventuella konflikter. En av informanterna sa: 

När det uppstår en konflikt tar jag eleven i handen och vi sätter oss ner tillsammans med 

den andra eleven, för att det ska fungera måste man ha en relation till eleven. 

En av informanterna menade att det var viktigt att känna av eleverna för att se vilka elever som 

fungerade bäst tillsammans, men även som pedagog delta i lekar med eleverna på rasterna. Här 

fanns möjlighet att hjälpa de elever som hade svårt för att på egen hand ta sig in i olika lekar. 

Informanterna menade att konflikter kunde lösas på olika sätt, men viktigast var att ta det direkt 

så att det blev en direktkoppling till situationen, samtidigt försöka hålla sig lugn och inse att 

eleven faktiskt inte kunde hjälpa varför de gjorde som de gjorde i olika situationer. Dock fanns 

det de elever man behövde vänta in för att ilskan skulle rinna av dem. En av informanterna sa 

att ofta hann inte elever med ADHD märka vad som gick fel och de andra eleverna hade ofta 

problem med att förstå att eleven med ADHD inte kunde förstå vissa saker. Två av 

informanterna blev ställda av frågan om de hade lyft elevernas problematik i barngruppen. 

Informanterna menade att de aldrig hade tänkt på att de kunde göra så. En av informanterna 

hade varit med och lyft elevens problematik. Hon menade att det gav ett gott resultat, då hon 

kunde se att de andra eleverna inte utmanade eleven med ADHD på samma sätt längre. Dock 

hade tre av informanterna varit med om att man lyft elever med diagnos på föräldramöte i syfte 

att ge en ökad förståelse, när elever kommer hem och berättar om olika händelser som har hänt 

på fritids och i skolan. Två av informanterna menade att de andra eleverna märkte att barnet var 

”annorlunda” än de själva genom deras beteende men också genom skolarbetet. 
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Samma informant menade att det var viktigt att inte göra för stor affär av det. Dessa två 

informanter menade att det var pedagogens uppgift att lyfta fram allas olikhet. En av 

informanterna ansåg att samma aktiviteter skulle kunna fungera för hela gruppen men ändå 

utifrån anpassad undervisning efter alla elevers behov, dock utifrån olika nivåer vilka var 

individanpassade, både kunskapsmässigt och socialt. Två av informanterna ansåg att 

pedagogerna inte vågade lyfta andra elevers svårigheter i barngruppen, beroende på att det 

saknades kunskap och erfarenheter om barn med ADHD och hur informanterna hanterade 

sådana situationer. Informanterna var rädda för att det skulle bli fel och osäkra på hur man 

skulle lyfta andra elevers svårigheter till de andra eleverna i gruppen. Det fanns en rädsla att 

utelämna individen. 

5.5 Kunskap- fortbildning- handledning 

Två av informanterna hade ingen kunskap om åtgärdsprogram, delmål och diagnoser då detta 

stannade mellan mentor och specialpedagog, trots att informanterna hade kontakt med eleverna 

på fritids och på idrottslektioner. En av informanterna menade att diagnoserna tystades ner av 

mentorer och specialpedagoger vilka valde att inte lämna informationen vidare. En informant 

fick information tack vare sina arbetspass som var både i skolan och på fritidshemmet och 

eleven med ADHD var i den klassen informanten var knuten till. Samtliga informanter menade 

att det var en vinst att i arbetslaget diskutera olika metoder att bemöta barn med ADHD. En av 

informanterna var nyckelperson på sin skola för elever med behov av särskilt stöd och fick 

regelbundet ta del av forskning och utbildning med jämna mellanrum. Två av informanterna 

hade inte fått någon form av kunskap om barn med ADHD i sin utbildning. Samtliga 

informanter ansåg att de behövde mer kunskap och att kunskapen de hade behövde hållas 

uppdaterad. Mycket av den kunskapen de hade, hade de själva införskaffat sig genom 

erfarenheter och egen litteraturläsning. 

5.6 Samarbete med föräldrar till barn med ADHD 

Samtliga informanter menade att när det fanns elever med ADHD i elevgruppen var behovet 

stort av nära kontakt med deras föräldrar. Dock ansåg samtliga informanter att kontakten kunde 

ske på många olika sätt. Dels genom färgkodning i elevens loggbok, där föräldrarna varje dag 

kan se hur dagen har varit för eleven. Samtal när det är hämtning och lämning.  
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En av informanterna förespråkade en öppen kommunikation, t.ex. om det uppstod problem 

skulle pedagogen kunna ringa och få stöd och hjälp av föräldrarna i situationen. Två av 

informanterna menade att föräldrar med barn med ADHD gärna drog sig undan, för att de 

eventuellt blivit bombaderande med negativa händelser och att pedagoger glömt att lyfta det 

som fungerade. En av informanterna menade att det var bättre att ha ett utbyte av positiva 

erfarenheter för att hjälpa eleverna att bemöta vardagen på bästa sätt.  

5.7  Slutsats    

Resultatet påvisar att samtliga informanter menade att de hade brister i kunskapen om elever 

med ADHD. Informanterna menade att de behövde regelbunden fortbildning dels för att hålla 

kunskapen levande om ADHD men också för att få ny kunskap om ADHD. Tre informanter 

menade att det saknades gemensamma strategier för hur man som pedagog skulle förhålla sig 

till elever med ADHD, och att utredningar och åtgärdsprogram bara diskuterades mellan 

mentor och specialpedagog. Även om fler pedagoger hade eleverna i olika verksamheter. Trots 

informanterna sa sig ha brister i kunskap om ADHD använde många av informanterna 

betydelsefulla strategier för att göra vardagen enklare för elever med ADHD. Strategier som 

forskarna lyfte fram som framgångsfaktorer. Framgångsfaktorer som informanterna lyfte fram 

var, individanpassning, lyfta det som fungerar bra, ett positivt bemötande, en bra relation till 

föräldrar vars barn har ADHD, en anpassad miljö. En slutsats som går att dra är att ADHD-

problematik är inte något rektorer anser speciellt betydelsefullt eftersom det inte satsas på 

fortbildning kring ämnet. Samtidigt kan man se i informanternas svar att de har mycket 

kunskap om ADHD som de inte är medvetna om. Vad är det som gör att pedagoger trots 

bristande teoretisk kunskap ändå har praktisk kunskap? 

Samtliga informanter lyfte relationens betydelse till elever med ADHD och hur betydelsefull en 

god relation var när problem uppstod. Av informanternas svar framkom att relation och 

bemötande hörde samman. Genom ett positivt bemötande skapades goda relationer. Ett positivt 

bemötande skapade pedagogerna genom att utgå från det som var positivt och det som 

fungerade. Flertalet informanter värnade om relationen till elever med ADHD. En slutsats som 

går att dra är att informanterna har kunskap om relationens och bemötandets betydelse för 

pedagoger och elever med ADHD. Men också att relationen och bemötandet spelade stor roll 

för hur vardagen i skolan och på fritidshemmet kommer att fungera för elever med ADHD.  



31 

 

De strategier samtliga informanter lyfte för att få skola och fritidshem att fungera för elever 

med ADHD var struktur och lugn och ro. Betydelsefullt att ta en instruktion åt gången. Två av 

informanterna nämnde vikten av bestämda platser i matsal, klassrum och på andra ställen. 

Genom att alltid ha bestämda platser i matsal, klassrum och på andra ställe skapade man 

struktur och tydlighet vilket alla informanter lyfte som en viktig del i vardagen för elever med 

ADHD. Även individanpassat arbetssätt nämndes av flera informanter som en viktig del i 

framgångsrika strategier för en fungerande vardag för elever med ADHD. Att som pedagog 

vara flexibel och våga pröva andra metoder var också en slutsats vi kunde dra. Det som 

fungerade för en individ kanske inte fungerade för en annan. Oberoende av om eleven har 

ADHD eller något annat är hen ändå en individ. Slutsatsen vi kunde dra var att informanterna 

visade på kunskap om vikten av att individanpassa undervisningen och att se individen och inte 

bara diagnosen. 

För en fungerande vardag för elever med ADHD visade informanterna att en positiv och 

regelbunden kontakt mellan pedagoger och föräldrar hade stor betydelse. I miljön upplevde 

samtliga informanter för stora elevgrupperna för elever med ADHD, med tanke på deras 

oförmåga att sortera intryck. Informanterna visade på en kunskap om att elever med ADHD har 

behov av att vistas i mindre grupper. Dock menade informanterna att de inte hade möjlighet att 

påverka skolmiljöns utformning. Informanterna visade på en kunskap i hur man inkluderar 

elever med ADHD i elevgruppen. Genom att som pedagog aktivt delta i leken hade pedagogen 

möjlighet att förhindra konflikter. Dock saknades kunskap och erfarenhet att lyfta svårigheter 

elever med ADHD hade i elevgruppen. Slutsatsen är att informanterna har kunskap om vikten 

av en god föräldrakontakt. Att miljön har stor betydelse för elever med ADHD men att 

informanterna inte har möjlighet att påverka den och att elever med ADHD behöver stöd för att 

inkluderas i elevgruppen. 

Studiens analyserade material ger uttryck för en mängd olika uppfattningar och perspektiv vilka 

kan knytas till vår frågeställning. Har pedagogerna kunskap om elever med ADHD och 

huruvida kunskapen påverkar förhållningssättet mellan elever med ADHD och pedagogerna. 

 

 Vilken medvetenhet finns bland pedagogerna om diagnosen ADHD? 

 Hur uppfattar pedagoger sitt bemötande med elever som har ADHD, vilka 

strategier använder pedagogerna i sitt bemötande med elever med ADHD? 

 Vilket stöd behövs för att inkludera elever med ADHD i elevgruppen? 
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6. Diskussion 

Under rubriken kommer studiens resultat och val av metod att disskuteras i relation till tidigare 

presenterad litteratur och forskning 

6.1 Resultatdiskussion 

Holmqvist och Bergstrand (2011) menar att samhället idag inte längre är till för alla. Skolan 

och pedagogerna skuldbeläggs för att elever med olika neuropsykiatriska funktionshinder inte 

är delaktiga i en skola för alla och har svårt att nå upp till de mål som står i LGR 11, vilket kan 

leda till tidig utslagning (a.a.). I vår empiriska undersökning kan informanternas svar tolkas 

som att de inte har tillräcklig kunskap om ADHD eller liknande svårigheter. Dock påvisar 

informanterna kunskap om många strategier som forskningen lyft fram som betydelsefulla för 

att hjälpa elever med ADHD till en fungerande vardag. Vi menar att pedagoger inom skola och 

fritidshem står inför en stor utmaning att lyckas bemöta och undervisa elever med ADHD. 

ADHD är komplext och varje elev med ADHD är en enskild, specifik individ vilket gör att det 

inte finns någon mall att följa för att undervisning eller social samvaro ska fungera. Samtidigt 

funderar vi över vilka krav man kan ställa på pedagoger när elevgrupperna är stora och 

möjligheter till smågrupper obefintliga. Informanterna lyfter fram vikten av att ta en instruktion 

åt gången till elever med ADHD för att få tydlig struktur till eleven, samtidigt som man 

poängterar olika metoder till olika elever. Här hävdar informanterna att det behövs fler 

möjligheter att dela elevgruppen i smågrupper för att kunna individanpassa undervisningen. 

Här finns en kunskap om hur pedagoger ska kunna underlätta för elever med ADHD, samtidigt 

som informanterna inte har möjlighet att påverka miljön. För att samspel mellan pedagoger och 

eleven ska fungera är det många faktorer som spelar in för att det ska bli ett bra resultat. Med 

bra resultat menas att lyckas med uppgiften, vilket kan vara uppgifter i skolan men även en 

social interaktion som till exempel rast verksamheten.  

Holmquist och Hjertquist (2011) menar att ett bra samspel har som syfte att elever med ADHD 

ska må bra och kunna hantera den samhällstruktur de lever och verkar i. Vi instämmer med 

Holmqvist och Hjertqvist (2011) samtidigt funderar vi över om det räcker för att elever med 

ADHD ska nå kunskapsmålen? Författarna anser att det centrala för ett bemötande som 

fungerar mellan elever och pedagoger är kunskap om de mest vanligt förekommande 

diagnoserna (Holmquist & Hjertqvist, 2011).  
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Gillberg (2005) anser att det brister i pedagogernas kunskaper om hur man bäst hanterar och 

bemöter elever med ADHD. I vår empiriska undersökning påstår informanterna att det brister i 

deras kunskaper om ADHD. Bara en av informanterna menade att hen hade goda kunskaper om 

ADHD och om ny forskning kring elever med ADHD, men de övriga ansåg sig ha stora brister 

och alla menade att eftersom det hela tiden kommer ny forskning kring problematiken är det 

viktigt att pedagogerna hålls informerade. Vi funderar över vad det är som gör att 

informanterna trots bristande teoretisk kunskap ändå har praktisk kunskap. Handlar det om 

erfarenhet, är det fungerande strategier man lärt sig i sitt yrkesverksamma liv? 

Informanterna ansåg också att det var viktigt att i arbetslaget lyfta diskussioner om olika 

diagnoser och om elever med diagnoser för att på ett bättre sätt kunna hantera svårigheter som 

dyker upp kring elever med ADHD. Tre av informanterna menade att dessa diskussioner inte 

fanns.  Några informanter menade att elevernas diagnoser och svårigheter tystades ned gällande 

utredningar av elevhälsan, åtgärdsprogram och delmål för elever med ADHD. Informanterna 

menade att det bara var mentorn och specialpedagogen som hade all information om elever 

med ADHD, den informationen kom inte längre än så utan stannade hos specialpedagog och 

mentor. Här såg informanterna en fördel med att ha pedagoger som både arbetade i skolan och 

på fritidshemmet för då var möjligheten till information större. Hur kan det komma sig att alla 

informanterna är medvetna om ADHD och har kunskap om ADHD, ändå disskuterar inte 

informanterna elever med ADHD med varandra i arbetslaget. Vad är det som gör att diagnosen 

ADHD tystas ner? Trots att vi vet att det finns minst en elev med ADHD i varje klass (Kadesjö, 

2001). 

Rief (2005) menar att en tidig identifiering av svårigheterna hos en elev har stor betydelse för 

pedagogernas bemötande och kan vara en avgörande faktor för en fungerande planering och 

utformning av verksamheten. Pedagogernas planering och utformning har stor betydelse för att 

alla elevers pedagogiska behov ska omfattas av visionen om en skola för alla (a.a.). 

Undersökningen visade att informanterna försökte anpassa undervisningen med tanke på att 

den skulle passa alla elever. Idrotten förändrades gällande tävlingsmomenten, det gjordes en 

terminsplanering för de elever som behövde veta vad som skulle hända för att de skulle ha 

möjlighet att förbereda sig. Hemkunskap togs in i schemat för att informanterna såg att 

hemkunskap var ett ämne som passade de allra flesta elever men framför allt elever med 

normbrytande beteende och här fanns som individ stora möjligheter att lyckas, vilket visade på  
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en kunskap om hur elever med ADHD fungerar och vad som är viktigt att tänka på i planering 

och genomförande. Informanterna visade på kunskap om vikten av samarbete med föräldrar till 

elever med ADHD men såg dock ett motstånd hos föräldrarna som gärna drog sig undan, vilket 

kunde leda till att pedagogerna missade viktig information om elevens hela livssituation som 

Parling (2005) hävdar har stor betydelse. Vi håller med Parling (2005) om att kontakten med 

föräldrarna är oerhört viktig för elever med ADHD, dock undrar vi om det är relationen mellan 

förälder, pedagoger som får föräldrarna att ta avstånd. Vidare funderar vi över hur föräldrar 

med elever som har ADHD blir bemötta av pedagoger. Stämmer det att alla pedagoger ser 

vikten av att lyfta det som fungerar bra för eleven och för dess förälder? Informanterna vi 

intervjuade sa sig sakna kunskap och fortbildning om elever med ADHD. Ändå kunde man 

förstå att de använde många av strategierna som forskarna lyft fram som viktiga faktorer för att 

kunna hantera vardagen på ett sätt som fungerade både för individen men också för 

omgivningen. Vikten av struktur, ordning och reda var en av sakerna alla informanterna var 

överens om vilket stämmer väl överens med det som Rønhovde (2006) säger att elever med 

ADHD behöver tydlig struktur och fasta ramar som rör tid, plats, personer och aktiviteter. Att 

ha en god relation har stor, betydelse ansåg informanterna, och såg det som en av de viktigaste 

faktorerna en pedagog bör tänka på i sitt bemötande till elever med ADHD. Det stämmer väl 

överens med Holmquist och Hjertqvist (2011) som menar att tilliten till pedagogen har stor 

betydelse för elevens grund till lärande. Kadesjö (2001) menar att det finns tre viktiga aspekter 

i bemötandet att tänka på i mötet av elever med ADHD. Det första är att reglera kraven till vad 

eleven klarar av genom att ha förståelse och kunskap om elevens problem, vilket ger eleven 

möjlighet att förbättra sina förmågor. Det andra är att ändra miljön så det passar eleven och det 

tredje är att ge uppmuntran och beröm (a.a.). Informanterna visade kunskap om de två sista 

punkterna som gällde miljö och uppmuntran och beröm. Punkten att anpassa kraven till vad 

eleven klarar av var det ingen av informanterna som specifikt lyfte. Ingen av informanterna 

nämnde att de i sin verksamhet reglerade kraven utifrån elevens förmåga, vilket kan innebära 

att informanterna saknade kunskap om den punkten, men det kan också vara det informanterna 

menade när de sa att de individanpassade verksamheten.   

Trots bristen på kunskap om ADHD lyfte informanterna många av de delar Kadesjö pratar om, 

nämligen att utgå från det positiva och det som fungerar. Att medvetet välja vilka konflikter 

man ska ta beroende på situationen och fundera på vad man som pedagog vinner/förlorar på att 

ta konflikten. En informant menade att konflikter inte ska undvikas utan hanteras på ett  
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professionellt individanpassat sätt. Undersökningen visade också att informanterna måste vara 

beredda att pröva andra metoder när de gamla inte fungerar. Varje elev är en enskild individ 

med specifika behov. Precis som Tideman (2004) menar att man som pedagog har möjlighet att 

välja hur man vill möta elever med ADHD, men precis som informanterna hävdade är det 

viktigt att se elevernas olikheter som en tillgång istället för ett hinder (a.a.). Informanterna i vår 

empiriska undersökning visade sig ha kunskap om vikten att hjälpa elever med ADHD i deras 

sociala samspel för att inkludera eleven i gruppen och som pedagog aktivt delta i lekarna vilket 

gav informanten möjlighet att hjälpa de elever som hade svårt att på egen hand ta sig in i leken. 

Rief (2005) menar att det sociala samspelet ställer till det för elever med ADHD och det är 

något elever med ADHD måste tränas i eftersom det inte finns naturligt hos dem. 

Informanterna visade en kunskap och en medvetenhet om elevens svårigheter med sociala 

relationer och att man reglerade kraven till vad eleven klarade av, vilket Thompson (1992) 

menar hjälper elever med ADHD att lyckas, vilket leder till en ökad självbild (Thompson & 

Rudolph, 1992). Rønhovde (2006) anser att pedagoger kan förhindra både konflikter och 

mobbing genom information till skolkamrater om klasskamrater med ADHD. Hon menar att 

det har stor betydelse för klasskamraterna att de förstår varför eleven beter sig som den gör och 

varför det inte gäller samma saker för just den eleven (a.a.). Vi funderar över vikten att lyfta 

elever med ADHD problem för andra elever i gruppen för att skapa en inkludering. Vi kan 

annars se faror i att särbehandla en elev utan att de andra eleverna runtomkring förstår varför. 

Vilket väcker avundsjuka som kan leda till ilska. Här kunde man avläsa förvåning hos 

informanterna för många hade aldrig tänkt på att man kunde hantera problemet på det viset. En 

informant hade provat och det hade slagit väl ut, ökat förståelsen för eleven med ADHD, vilket 

lett till mindre konflikter. Under intervjuerna kunde man känna en viss rädsla för att lyfta 

problemet i elevgruppen, en rädsla att göra mer skada än nytta. Samtidigt lyfte vi fram tanken 

att lyfta svårigheter som eleven med ADHD har i elevgruppen vid intervjuerna vilket kanske 

förde med sig att några informanter vågar prova. Samtidigt kan vi förstå varför informanterna 

inte lyfte enskilda elevers svårigheter i elevgruppen med tanke på tystnadsplikten kring 

enskilda elevers diagnoser och svårigheter.  Enligt Gillberg (2005) och Ginsberg (2010) med 

flera brister det i kunskapen hos pedagoger om elever med ADHD, utifrån vår undersökning 

kan vi dra slutsatser att pedagogerna har mycket kunskap om viktiga framgångsfaktorer för att 

få vardagen att fungera för elever med ADHD.  
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Dock hävdar de flesta informanterna att de har stora brister i kunskap om ADHD men visar på 

något helt annat. Deras tankar kring bemötande av eleverna visar på att de har stora kunskaper i 

hur man stödjer elever med ADHD på bästa sätt. Vi får även svar på frågan om pedagogernas 

kunskap har betydelse för deras bemötande med elever med ADHD vilket vi hör att det har. 

Informanternas kunskap gör att de försöker skapa goda relationer, struktur, korta instruktioner, 

mer fortbildning, ett nära samarbete med föräldrarna, arbetsmetoder som passar alla.  

Hellström (2012) menar att man som pedagog lätt känner sig vilsen eller uppgiven inför mötet 

med dessa elever vilket informanterna instämde i, dels som ett resultat av brist på kunskap om 

hur man ska bemöta elever med ADHD, men också av känslan av att inte kunna erbjuda det 

stöd eleven har rätt till (a.a.). För att kunna bemöta elever på rätt sätt har naturligtvis kunskap 

om ADHD stor betydelse, men även det som kom fram under intervjuerna att miljön inte var 

anpassad för elever med ADHD. Elevgrupperna var för stora och möjlighet att gå undan i 

mindre utrymme fanns inte.  

Kadesjö (2001) hävdar att pedagogerna ska anpassa kraven till vad eleven klarar av genom att 

ha förståelse och kunskap om deras problem. Då kan vi förstå om informanterna ser problem i 

miljön som är svåra att förändra. Informanterna lyfter problemet med stora elevgrupper vilket 

försvårar för elever med ADHD som oftast har svårigheter med att hantera för mycket stimuli 

precis som Holmqvist och Bergstrand säger att elever med ADHD har svårt med (a.a.). 

Samtidigt ska informanterna hantera stora elevgrupper. Två av informanterna berättade om 

elevgrupper på fritidshemmen på 83 elever, och ett litet rum att gå undan i där bara två elever 

får vara åt gången. Resterande lokaler är öppna ytor. Klassrummen är låsta så där får eleverna 

inte vara på fritidstid. Informanterna är medvetna om att miljön borde varit mer avskalad än 

vad den är. Här hjälper varken kunskap om ADHD eller hur man bäst inkluderar när 

förutsättningarna i miljön inte stämmer överens med visionen om en skola för alla. 

Pedagogerna har inte möjlighet att anpassa miljön, det finns få tillfälle att arbeta i smågrupper, 

det saknas utrymme att gå undan, det är stora elevgrupper och få pedagoger.  Då kan vi fundera 

över vad det är som gör att så många elever med ADHD lämnar skolan i utanförskap och 

misslyckad skolgång. Det kanske finns fler faktorer än de som Ginsberg (2010) och Gillberg 

(2005) nämner. Det handlar kanske inte bara om kunskap eller om det Arenhill-Beckman 

(2011) hävdar att som pedagog ha förmågan att inta den andres perspektiv”. Arenhill-Beckman 

(2011) menar att pedagoger har möjlighet till egen utveckling genom att inta ”den andres  
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perspektiv”. Att kunna se saker ur andras perspektiv och inte utgå ifrån att den egna 

föreställningsvärlden är den som är riktig (a.a.). Det kanske handlar om miljö och dålig 

ekonomi vilket leder till dålig bemanning med stora elevgrupper, men kanske också brist på tid 

att i arbetslaget föra diskussioner om förhållningssätt för elever med ADHD. Holmqvist och 

Bergstrand (2011) lyfter fram förändringarna som skett i dagens skola vilka förespråkar ett stort 

egenansvar för eleverna såsom självständigt arbete, att själv planera och lägga upp sitt arbete, 

många olika gruppkonstellationer där elever ska ha förmågan att samarbeta med alla, vilket alla  

forskarna i vår litteraturstudie, men även informanterna har tagit upp som punkter som elever 

med ADHD har stora svårigheter med. I dag ges sällan extra stöd till den här typen av elever. 

Samtidigt som de omfattas av en vision om en skola för alla. 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån Denscombes (2000) resonemang om en semistrukturerad intervju var det väsentligt att 

använda sig av öppna frågor för att undvika att informanterna begränsade sig. De öppna 

frågorna gav informanterna möjlighet till fördjupade resonemang inom studiens 

forskningsfråga. Vi var medvetna om att antalet intervjupersoner var litet, vilket eventuellt gjort 

att studien visat på andra slutsatser om möjligheten funnits till fler intervjuer. Vilket även 

Denscombe (2000) instämmer i som en nackdel med semistrukturerade intervjuer. 

Utifrån Denscombes (2000) resonemang är diktafonen ett bra redskap att använda vid 

intervjuer, vi valde mobiltelefonen vilket vi såg som likvärdigt. Telefonen underlättade 

intervjuerna, då fokus kunde hållas på respondenterna och deras utsagor (Trost, 2005).  

Alternativet till telefonen var att föra anteckningar. För att undvika att påverka informanterna 

med våra värderingar höll vi oss medvetet passiva i intervjuerna. För att undvika personliga 

tolkningar av informanternas svar samt riskera att missa information var telefonen att föredra, 

då denna, precis som Denscombe (2000) beskriver och lagrar verbal information. Telefonen 

upplevdes som värdefull vid analysprocessen eftersom den möjliggjorde transkribering av 

samtliga intervjuer.  

Då studiens forskningsfråga utgår från om pedagogerna har kunskap om elever med ADHD 

och huruvida kunskapen påverkar förhållningssättet mellan elever med ADHD och 

pedagogerna. Vilken betydelse faktorer som miljö, struktur har för att vardagen ska fungera för 
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elever och med ADHD i skolan och på fritidshemmet, beslutades att intervjua informanterna 

enskilt. Motiveringen är att informanterna inte skulle påverkas av varandras svar då detta skulle 

kunna inverka på studiens resultat. Om informanterna hade blivit intervjuade i grupp hade de 

kunnat bli påverkade av varandras svar och studiens resultat hade eventuellt blivit annorlunda. 

Vi har fått en bild av om pedagogerna har kunskap om elever med ADHD och huruvida 

kunskapen påverkar förhållningssättet mellan elever med ADHD och pedagogerna. Vilken 

betydelse faktorer som miljö, struktur har för att vardagen ska fungera för elever och med 

ADHD i skolan och på fritidshemmet. Resultaten vi fick fram genom våra intervjuer var 

värdefulla för vår undersökning. Det hade varit intressant om vi hade haft möjlighet att utöka 

antalet skolor och eventuellt gjort en undersökning där man undersökte vad som skiljer 

pedagogers kunskap och bemötande i ”vanliga” skolor jämfört med pedagoger som arbetar med 

enbart elever med ADHD. Men också miljöns påverkan på elever med ADHD. 

6.3 Avslutande diskussion    

Under rubriken kommer resultatet av vår studie att presenteras. 

Genom studiens informanter och bearbetad litteratur och forskning samt genom 

resultatdiskussioner finner vi att forskningsfrågan har besvarats. Studiens resultat påvisar att 

pedagogerna har kunskap om elever med ADHD och huruvida kunskapen påverkar 

förhållningssättet mellan elever med ADHD och pedagogerna. Förhållningssättet har stor 

betydelse för bemötandet och relationen till elever med ADHD. Pedagogerna är dock inte 

medvetna om sin kunskap. Pedagogerna visar även att de är medvetna om vad som behövs för 

att inkludera elever med ADHD i gruppen. Vår studie stämmer inte överens med Gillberg 

(2005), Ginsberg (2010), Kadesjö (2001) med flera om att pedagoger brister i sin kunskap om 

ADHD. Dock visar studien att det finns faktorer som pedagogerna inte kan styra över som 

fortbildning, miljö, elevantal, samhällsförändring vilket är faktorer som har stor betydelse för 

hur vardagen blir för elever med ADHD. 
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7. Sammanfattning 

Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse för pedagogers kunskaper om ADHD och 

huruvida kunskapen om ADHD har betydelse för pedagogers bemötande med elever med 

ADHD. Forskningsfrågan som studien baserats på är vilken medvetenhet som finns bland 

pedagoger om diagnosen ADHD? Hur uppfattar pedagoger sitt bemötande med elever som har 

ADHD och vilka strategier använder pedagogerna i sitt bemötande med elever med ADHD. 

Vilket stöd behövs för att inkludera elever med ADHD i elevgruppen. Litteraturgenomgången 

behandlar aktuell forskning och litteratur som berör studien i ett övergripande perspektiv. 

Studiens metodval grundas på kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma inom skola och 

fritidshem. Metodvalet och analysprocessen har synliggjort informanternas uppfattningar om 

ADHD. I resultatredovisningen lyfts olika aspekter, uppfattningar och perspektiv som i 

resultatdiskussionen diskuteras tillsammans med den tidigare presenterade forskningen och 

litteraturen. I resultatdiskussionen presenteras olika aspekter som tillsammans besvarar studiens 

forskningsfrågor, aspekter som lyfts är pedagogernas bemötande och relationer med elever med 

ADHD, pedagogernas strategier i arbetet med elever med ADHD och pedagogernas kunskap 

som de har men är omedvetna om att de har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

8. Litteraturförteckning 

Andershed, H. & Andershed, A.-K., 2005. Normbrytande beteende i barndomen. Vad säger 

forskningen, Stockholm: Gothia. 

Arenhill- Beckman, M., 2011. En ung mans berättelse om Aspergers syndrom. i: Skolan och 

läraruppdraget. Lund: Studentlitteratur. 

Barkley, R., 1997. ADHD and The nature of self-control. New York: The Guilford Press. 

Beckman, V. & Fernell, E., 2007. Utrdening och diagnostik. i: ADHD/Damp - En uppdatering. 

Lund: Studentlitteratur. 

Brodin, J. &. L. P., 2004. Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur. 

Denscombe, M., 2000. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitterartur. 

Fleischer, A. V. & Merland, J., 2008. Exekutiva svårigheterhos barn. Lund: Studentlitteratur. 

Gillberg, C., 2005. Ett barn i varje klass om ADHD och Damp. Stockholm: Cura. 

Ginsberg, Y., 2010. Obehandlad ADHD är vanlig hos brottsdömda män. [Online]  

Available at: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=133324&l=en&al=sv&newsdep=130 

[Använd 11 11 2012]. 

Haglund, B., 2009. Fritid som diskurs och innehåll: En problematisering av verksamheten vid 

`after school programs`och fritidshem. Pedagogisk forskning i Sverige. 

Hellström, A., 1995. Nu är det vår tur. Samhällets stöd till barn med MBD/DAMP.. Stockholm: 

Liber Utbildning AB. 

Hellström, A., 2012. Habilitering och hälsa, Stockholms läns landsting. [Online]  

Available at: http://www.habilitering.nu/gn/opencms/web/HAB/_Subwebbar/adhd_center/ 

[Använd 10 07 2012]. 

Hjörne, E. & Säljö, R., 2008. Att platsa i en skola för alla:elevhälsa och förhandling om 

normalitet i den svenska skolan.. Stockholm: Nordsteds akademiska förlag. 

Holmquist, P. & Hjertqvist, B., 2011. Socila relationer och konflikthantering. i: Skolan och 

läraruppdraget. Lund: Studentlitteratur. 

Holmqvist, M. & Bergstrand, I., 2011. Specialpedagogik - vägar till förståelse. i: Skolan och 

läraruppdraget. Lund: Studentlitteratur. 

Ihrskog, M., 2006. Kompisa och kamrater. Växjö: Acta. 

Juul, K., 2005. Barn med uppmärksamhetsstörningar. Lund: Studentlitteratur. 



41 

 

Kadesjö, B., 2001. Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber AB. 

Kadesjö, B., 2010. Barn som utmanar-barn med ADHD och andra beteendeproblem. Göteborg, 

Socialstyrelsen. 

Kärfve, E., 2000. Hjärnspöken - Damp och hotet mot folkhälsan. Stockholm: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion Ab. 

Klerfelt, A., 2000. Fritidshem och skola - olika miljöer för lärande. i: Miljöer för lärande. 

Lund: Studentlitteratur. 

Matsson, E., 2008. Mot en inkluderande skola?. Stockholm red. u.o.:Specialpedagogiska 

institutet. 

Nationalencyklopedin, N., 2000. www.ne.se. [Online]  

[Använd 16 01 2013]. 

Parling, B.-M., 2005. När intresse blir kunskap. Stockholm: Lärarförbundet. 

Patel, R. & Davidsson, B., 2003. Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

Pellman, W. E., 2005. How to reach and teach children ADD/Adhd. i: How to reach and teach 

children ADD/Adhd. San Fransisco: u.n. 

Persson, B. & Persson, E., 2012. Inkludering och måluppfylelse. Stockholm: Liber. 

Rief, F. S., 2005. How to reach and teach children with ADD/Adhd. San Fransisco: Jossey-

Bass. 

Rønhovde, I., 2006. Om de bara kunde skärpa sig. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket, 2007 a. Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i fritidshem. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket, 2011 b. Forskning för skolan. [Online]  

Available at: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/specialpedagogik/professorsintervj

uer/bra-skolor-ser-elever-som-behover-stod-1.161977 

[Använd 10 10 2012]. 

Skolverket, 2011 c. Fritidshemmet - lärande i samspel med skolan. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket, 2011 d. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

SÖ, 2008. Sveriges internationella överenskommelser. [Online]  

Available at: http://www.sweden.gov.se/content/1/ 

[Använd 18 07 2012]. 



42 

 

Socialstyrelsen, 2002. ADHD. [Online]  

Available at: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10942/2002-110-

16_200211017.pd 

[Använd 15 12 2012]. 

Socialstyrelsen, u.d. http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/adhd. [Online]  

[Använd 10 Juli 2012]. 

SOU, 1. & Holmqvist, M., 2011. Skolan och läruppdraget. u.o.:u.n. 

Teeter, P., 2004. Behandling av AD/HD - ett utvecklingsperspektiv. Lund : Studentlitteratur. 

Thompson, C. & Rudolph, L., 1992. Counseling Children. California: Brooks/Cole Publishing 

Company. 

Tideman, M. o.a., 2004. Den stora utmaningen. Malmö: Studentlitteratur. 

Trost, J., 2005. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet, 2002. 

http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf. [Online]  

[Använd 15 03 2012]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Bilaga 1 

1. Vilka metoder/arbetssätt anser du fungerar bäst i arbetet med elever med ADHD eller 

liknande svårigheter? 

 

2. Vad är det som gör att du använder just de här metoderna? 

 

3. Vad anser du är viktigt i bemötandet av elever med ADHD eller liknande svårigheter? 

 

4. Hur hjälper man dessa elever på bästa sätt i deras relationer med kamraterna? 

 

5. Vad är viktigast anser du för att stödja elever med ADHD till att få dagen att fungera? 

Miljö, struktur, material, fri lek osv. 

 

6. Hur får du/ni information, handledning, stöd och hjälp med dessa elever? 

 

7. Vilken kunskap har du om elever med särskilda behov? 

 

8. Hur gör du/ni för att eleven ska känna sig som en i gruppen? 

 

9. Hur medvetna är de andra eleverna om problem som elever med diagnoser har? 

 

10. Hur mycket kontakt och samarbete har ni tillsammans med föräldrarna till dessa elever? 

 


