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Sammandrag 
 

Mitt examensarbete handlar om vilka strategier pedagoger kan använda sig av, i undervisningen, 

när det handlar om barn med ADHD. Jag har tittat på forskning om ADHD angående 

utgångspunkterna arv och miljö. Vidare har jag studerat vad konsekvenserna blir om pedagogerna 

utgår från ett relationellt eller ett kategoriskt perspektiv i undervisningen av barn med ADHD. 

Syftet, med arbetet, är att kritiskt granska forskning om ämnet, undersöka om relationellt 

och/eller kategoriskt perspektiv är utgångspunkten samt vilka strategier och orsaker för 

undervisningen som lyfts, genom de olika utgångspunkterna arv och/eller miljö på bästa sätt. En 

litteraturstudie har använts som utgångspunkt samt relevant litteratur och avhandlingar om ämnet. 

I mitt resultat framkom det att den absolut största skillnaden mellan det medicinsk/biologiska 

(arv) och psykologiska (miljö) perspektivet handlar om orsakerna till att barn får ADHD. Alla 

forskare är överrens om att det är ett samspel mellan arv och miljö, men de finns en del 

motstridigheter om vilket som väger tyngst. Ytterligare ett resultat som kom fram är att det 

kategoriska perspektivet är vanligast hos lärare idag, på grund av att det finns för få resurser på 

skolorna. Enligt min studie har jag funnit att både det relationella och det kategoriska 

perspektivet ska användas samtidigt, beroende på elevens problem.  
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1 Inledning  
 

Kadesjö (2001) menar att det finns barn med koncentrationssvårigheter som pedagoger möter 

varje dag i skolan. De är rastlösa, oroliga och svåra att förstå sig på. De här barnens beteende 

skapar oroligheter och bekymmer för sin omgivning och stör oftast undervisningen i 

klassrummet. Vad ska pedagoger göra för att hjälpa de här barnen och hur ska lärare hjälpa 

dem? De här frågorna tar Kadesjö upp i sin bok och det är precis det här som jag vill 

undersöka i mitt arbete. När jag använder begreppet barn med koncentrationssvårigheter, i 

examensarbetet, menas främst barn med ADHD, men litteraturen menar alla olika slag av 

koncentrationssvårigheter där ADHD också är inkluderat.  

 

 Under utbildningen har jag läst specialpedagogik som en specialisering. Intresset för barn 

med särskilda behov väcktes då, speciellt stort blev intresset av barn med 

koncentrationssvårigheter. När examensarbetet skrivs har jag valt att avgränsa det till hur 

pedagoger kan hjälpa och stötta elever med ADHD. Som blivande lärare för grundskolans 

tidigare år kommer jag att möta barn med koncentrationssvårigheter. Det är då av största vikt 

att jag kan hjälpa barnen på ett bra sätt. Det är även betydelsefullt för forskningen att klargöra 

vilka perspektiv olika författare har, vilket leder vidare till en tydlighet för forskningen.   

 

I läroplanen (Lpo 94) står det att: 

 
 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättning och behov. Hänsyn skall tas till 

 elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målen. Skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen (Skolverket, 2008, s. 4).  

 

     Riktlinjer:  
      Alla som arbetar i skolan skall 

      • uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och  

      • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Skolverket, 2008, s. 12).  

 

  Läraren skall 

      • utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och        

       tänkande, 

      • stärka elevernas vilja att lära och elevernas tillit till den egna förmågan, 

      • stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Skolverket, 2008, s. 12).      
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Det är oerhört viktigt att stödja och hjälpa elever som har svårigheter, anser jag. Det ingår 

tydligt i lärarens uppdrag och i läroplanen poängteras detta på flera ställen. Utifrån läroplanen 

har jag citerat det viktigaste enligt min mening, om det som handlar om barn i behov av 

särskilt stöd (se ovan).  

 

Det finns framförallt två skilda uppfattningar, i litteraturen om vad ADHD beror på. Det är 

arv och miljö. Det är av stor vikt att kritiskt granska forskning omkring det aktuella ämnet 

som lärare kan använda som utgångspunkt i undervisningen, bland annat eftersom det finns 

olika antaganden om vad ADHD beror på, t.ex. arv och/eller miljö. En del forskare anser att 

det är medfött eller ärftligt, medan andra anser att ADHD beror på miljöfaktorer. De flesta 

forskare tror att det är en blandning av arv och miljö och att de här två faktorerna samverkar. 

All litteratur är överrens om att arvet spelar en viss roll, mer eller mindre. Jag ska även titta på 

det pedagogiska synsättet utifrån ett relationellt och kategoriskt perspektiv.  

 

Arbeten som beskriver samma problematik som mig, har studerats. Studien kan fullföljas 

ändå, för jag har inte funnit någon som har gjort enbart en litteraturstudie om ämnet. Det 

positiva med mitt arbete är att jag vinner mer kunskap om de olika teorierna, av den orsaken 

att en litteraturstudie görs. En negativ aspekt, för min del, är att de arbeten som har hittats har 

en annan metod. De har gjort intervjuer, observationer eller fallstudier, vilket leder till att de 

har undersökt praktiken. Det finns ingen anledning att ta upp mer om de här uppsatserna på 

grund av att jag inte har funnit några arbeten, som enbart har gjort en litteraturstudie.  
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1.1 Syftet  

Syftet med litteraturstudien är att kritiskt granska och undersöka om relationellt och/eller 

kategoriskt perspektiv är utgångspunkt samt vilka strategier för undervisning som lyfts genom 

de olika utgångspunkterna arv och/eller miljö på bästa sätt. Detta görs genom kritisk 

granskning av forskning om ADHD. Ett övergripande syfte är att exemplifiera hur forskning 

kan granskas för användning i pedagogisk verksamhet.   

 

1.2 Frågeställningar:  

1 Vilka strategier, för undervisningen, lyfts fram genom de olika utgångspunkterna 

(arv och/eller miljö) i forskning om ADHD? 

 

2 Vilka blir konsekvenserna i undervisningen, enligt forskning om ADHD, om 

pedagogerna har ett relationellt perspektiv respektive ett kategoriskt perspektiv i 

undervisningen, när det handlar om elever med ADHD? 

 

1.3 Avgränsningar 
Enligt forskning är området koncentrationssvårigheter oerhört stort. Därför har en 

avgränsning i studien valts till forskning om hur pedagoger kan hitta underlag i forskning om 

ADHD samt att hitta strategier för hur lärare kan hjälpa och stödja elever som har ADHD. Det 

viktigaste i det här arbetet är att, genom studien, fokusera på hur pedagoger bör hantera den 

här problematiken.  

 

1.4 Disposition 

Först sammanfattas bakgrunden, där definitioner förklaras, skriver om ADHD och en 

avhandling beskrivs. Vidare tas tidigare forskning inom specialpedagogiken upp. Därefter 

beskrivs metod och teori, där den vetenskapliga teorin samt de teoretiska utgångspunkterna 

tas upp. Sedan sammanställs litteraturstudien, för att slutligen beskriva resultatet samt en 

diskussion.   
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2. Bakgrund 
 

I bakgrunden börjar jag med att förklara en del begrepp som är viktiga att känna till, för att 

kunna följa med i fortsättningen av arbetet och för att klargöra skillnaden mellan de olika 

begreppen. Därefter skrivs historik om ADHD och dess olika begrepp, för att till sist skriva 

om vad ADHD är, möjliga orsaker till ADHD och om dess förekomst. Dessutom vävs det in 

en del internationell samt nationell forskning. Det är oerhört viktigt, för pedagoger, att veta 

vad ADHD innebär för att på så sätt kunna hjälpa elever i skolan som har den här 

problematiken.   

 

2.1 Definitioner 

 

ADHD 

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Om det finns avvikelser inom 

områdena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet som är överensstämmande med 

kriterierna i den så kallade DSM-IV, som är den amerikanska psykiaterföreningens 

diagnostiska material med detaljerad symtomförteckning, betyder det att hon/han har ADHD 

(se bilaga 1) (Gillberg, 2005). 

 

DAMP 

En person som har ADHD och dessutom visar stora motoriska svårigheter och ibland även 

perceptuella svårigheter har ofta diagnosen. Termen ”DAMP” betyder Deficits in Attention 

Motor control and Perception och resulterar i en kombination av brister i motorikkontroll och 

perception. DAMP är följaktligen en undergrupp av ADHD. DAMP-diagnosen finns dock 

inte i DSM IV-manualen. Mmotorikproblemen vid DAMP fastställs i manualen under termen 

Developmental Coordination Disorder, DCD. Att ADHD och DCD förekommer parallellt är 

väldigt vanligt. Det leder till att bekymren kan bli allvarligare på sikt än om personen har 

endast ADHD eller DCD. Många forskare menar därför att det finns särskilda skäl att ge dem 

en egen diagnostisk beteckning – DAMP (Riksförbundet Attention). 
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MPD/DCD 

När det finns motoriska samordningssvårigheter och/eller varseblivningsproblem som kan 

bekräftas vid läkarundersökning och/eller neuropsykologisk testning är det MPD (Motor 

Perception Dysfunction). Detta är detsamma som DAMP (Gillberg, 2005).  

DCD (Developmental Coordination Disorder) är detsamma som MPD när det gäller 

kriterierna i DSM-IV. Här framhålls inte det perceptuella problemet, men är troligtvis 

betydande av alla fall med DCD (Gillberg, 2005). 

.  

ADD 

Alla människor som har ADHD är inte hyperaktiva. Några har lägre aktivitetsnivå än normalt. 

Då känns det fel att använda ADHD-termen i DSM-IV, men manualen används som en 

samlingsbeteckning. I allmänt bruk används således emellanåt termen ADD (Attention Deficit 

Disorder) eller AD(H)D för att utmärka den grupp som har huvudsakligen 

uppmärksamhetsproblem, men som inte är hyperaktiva/impulsiva (Riksförbundet Attention, 

2008). 

 

HYPERAKTIVITETSSYNDROM  

I arbetet avses begreppet hyperaktivitetssyndrom när jag skriver om uppmärksamhet, aktivitet 

och impulsivitet. När en person har problem med att sitta stilla, svårt att koncentrera sig och 

svag uthållighet, brukar det röra sig om hyperaktivitetssyndrom. Det är ett neurologiskt 

handikappstillstånd och nämns också som ADHD (Nationalencyklopedin, 2008). 

 

UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING   

I arbetet används begreppet uppmärksamhetsstörning, eller koncentrationssvårigheter, när jag 

skriver om barn som har svårt med att hålla kvar uppmärksamheten en längre stund. 

Uppmärksamhetsstörning är en temporär eller bestående avvikelse av förmågan att bibehålla 

uppmärksamheten, på olika stimuli. Personerna med detta har svårigheter med att koncentrera 

sig och har många gånger även störningar i den motoriska aktivitetsnivån. Mycket ofta har 

barn med ADHD en uppmärksamhetsstörning(Nationalencyklopedin, 2008).    

 

AKTIVITETSKONTROLL 

När begreppet aktivitetskontroll används åsyftar det till barnens aktivitetsnivå, både motoriskt 

och psykiskt Aktivitetskontrollen är en faktor som kan leda till att barn får problem i skolan. 

Vid bristande aktivitetskontroll, när det handlar om elever med ADHD, är det oförmågan att 
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anpassa sig till den aktuella situationen och om personen är för mycket eller för lite motoriskt 

aktiv som är stora bekymmer i skolan.(Gillberg, 2005).  

 

IMPULSKONTROLL 

Med det här begreppet menas att barnen har svårt med att hantera sina impulser (Gillberg, 

2005).  

 

2.2 Historik om ADHD 

Upptäckten av barn med mycket överaktivitet började påträffas under 1840-talet. Därefter 

dröjde det till slutet av 1800-talet och då benämnde George Still, en engelsk läkare, ett 

tillstånd hos barn som innefattade överaktivitet, ofullständig impulskontroll, 

koncentrationsproblem, motoriska svårigheter och inlärningsproblem av olika slag. Då trodde 

man att det drabbade endast barn med epilepsi. I början av 1900-talet framkom det att de 

problemen som Still beskrivit var följder som barn fick efter epileptisk hjärninflammation. 

Barnen hade fått en minimal hjärnskada, trodde man. Då myntades begreppet MBD, med 

innebörden ”minimal brain damage”. Det här begreppet kvarstod i flera årtionden och det 

resulterade i att många barn med överaktivitet fick den här diagnosen. I början av 1960-talet 

försökte engelsmännen avskaffa begreppet MBD som medicinsk diagnos, men det 

misslyckades och följden blev att begreppet kvarstod i tjugo år till. På 1980-talet skrev 

Michael Rutter, engelsk barnpsykiatriker, två uppmärksammade artiklar mot MBD-begreppet. 

Det ledde till att begreppet försvann på många håll i världen, men än idag finns det kvar i en 

liten utsträckning (Gillberg, 2005).   

 

När MBD-begreppet började försvinna på 1980-talet myntades istället ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder) och DAMP (Deficits in Attention Motor control and 

Perception). När de här termerna används syftar det på de symtom och typer av problem som 

barnen visar upp, vilket leder till att det gynnar barnen mer. Inom barnpsykiatrin, 

skolhälsovård, barnhabilitering, barnmedicin och vuxenpsykiatrin är ADHD/DAMP bland de 

mest nämnda områdena (Gillberg, 2005).   

 

I början på 1980-talet infördes begreppet ADD (Attention Deficit Disorder) i den amerikanska 

diagnosmanualen DSM-III. I manualen avskildes det bland två undergrupper av barn, de med 

hyperaktivitet och de utan hyperaktivitet. Efter några år ändrades diagnosmanualen och då 

fanns ADHD med som ett enskilt tillstånd, för att representera gruppen hyperaktiva. I mitten 
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av 1990-talet ändrades diagnosmanualen ännu en gång, för att förtydliga kriterierna ytterligare 

(Hellström, 1995). 

 .  

När det gäller Sverige fanns det några kunniga barnläkare inom barnneurologin och 

engagerade pedagoger på 1980-talet, som uppmärksammade och beskrev barn med de 

problemen som står skrivit ovan. Barnpsykiatern Christopher Gillberg och barnneurologen 

Peder Rasmussen var framstående när det gällde forskningen om de här barnen i Sverige. De 

gjorde bland annat en studie om förekomsten av MBD bland sexåringar i Göteborg. Det ledde 

till att forskningen möttes av ett ökat intresse för det här. Det var också Christopher Gillberg 

som rekommenderade att vi skulle använda termen DAMP, istället för MBD, i Sverige 

(Hellström, 1995).  

 

2.3 Vad är ADHD? 

Som tidigare nämndes betyder ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det finns 

alltså avvikelser inom områdena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet som är 

överensstämmande med kriterierna i den så kallade DSM-IV (se bilaga 1). Det finns tre 

varianter av ADHD. I den första varianten är symtomen vid ADHD dominerad av 

uppmärksamhetsbrist, i den andra är symtomen dominerad av överaktivitet och bristande 

impulskontroll och i den sista är symtomen en blandad form med både uppmärksamhetsbrist 

och överaktivitet. Mycket ofta är ADHD sammankopplat med andra problem som exempelvis 

inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter och psykiska störningar. För att kunna 

upptäcka och visa förståelse för barn och vuxna med ADHD krävs det en medvetenhet om 

dessa kopplingar (Gillberg, 2005).  

 

Uppmärksamheten och koncentrationen för barn med ADHD är väldigt jobbig och svår, vilket 

leder till att de får det jobbigt med att koncentrera sig på lektioner och uppgifter i skolan samt 

svårt med att bromsa sina impulser. Det leder vidare till att barnet har svårt för att förstå 

sammanhanget i de situationer de befinner sig i. De kommer gång på gång i konflikter som de 

inte förstår att de själva har gett upphov till. Barn med ADHD har också svårt att se följderna 

av sitt handlande. Positivare är då en annan sida av diagnosen och det är att barn och 

ungdomar med ADHD ofta kommer med lysande förslag, är kreativa och uppfinningsrika. De 

ser lösningar snarare än problem. Symtomen ska vara mycket omfattande för att svårigheterna 

ska definieras som ADHD. Symtomen ska också ses i minst två olika vardagssituationer som 

påverkar barnets sätt att fungera på ett negativt sätt (Socialstyrelsen, 2002). 
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När det gäller uppmärksamhetssvårigheter menar många forskare att det handlar om en 

ofullständig förmåga att kvarhålla och anstränga sig för en uppgift som inte är fängslande. 

Barnet riktar istället uppmärksamheten på sådant som är mer inbjudande för tillfället. Därför 

är det viktigt att det finns lockande och spännande uppgifter som fängslar barnen, med 

ADHD, vilket leder till att de kan upprätthålla uppmärksamheten. Många anser att det är 

impulsiviteten som har störst innebörd för de flesta barn med ADHD. Impulsiviteten 

utmynnar i att dessa barn har svårt för att vänta på sin tur, gör först och tänker sedan, avbryter 

och utsätter sig själva för farliga situationer. Det tredje huvudsymtomet är överaktivitet som 

kan visa sig både motoriskt, genom många och onödiga rörelser, och verbalt, genom prat, 

kommentarer och läten. Kännetäcken på överaktivitet är att de har svårt att vara stilla, blir 

otåliga snabbt, pratar mycket och låter hela tiden. Andra karakteristiska symtom hos barn med 

ADHD är oförutsägbarhet, de blir fortare trötta än andra vilket ofta resulterar i stökighet och 

de är beroende av motivation som tidigare skrevs (Socialstyrelsen, 2002). 

 

Idag är forskarna överrens om att ADHD beror på flera orsaker som kan inverka på varandra 

inbördes. Forskningen har utvidgat uppfattningen om vad som är bakgrunden till ADHD och 

andra primära koncentrationssvårigheter. De flesta forskarna anser att ADHD har en biologisk 

bas, men hänsyn måste också tas till barnets miljö, där forskarna tittar på barnets samverkan 

med föräldrar och andra i närheten (Kadesjö, 2001). ADHD har en tydlig ärftlighet, men 

fortfarande kan denna ärftliga tendens inte förenas till en fysiologisk/biokemisk avvikelse 

eller till en specifik gen eller kromosom. En annan orsak som bidrar till en ökad risk för 

ADHD är när något stör fosterhjärnans tillväxt. Det är till exempel om ett barn föds mycket 

för tidigt och väger under 1500 gram eller om mamman har ett kraftigt tobaksmissbruk kan 

det leda till att barnet får mindre näringstillförsel (Duvner, 1998). En central teori, bland 

forskare som har ett biologiskt perspektiv, är att hjärnans exekutiva funktioner inte har en 

normal funktion hos barn med ADHD. Exekutiva funktioner är de hjärnfunktioner som 

organiserar vårt handlingssätt, planerande och reglerar vad vi ska göra. Vidare hjälper de 

exekutiva funktionerna oss med att ta hänsyn till regler, följa instruktioner och sortera bort 

oväsentliga ljud (Socialstyrelsen, 2002).  

 

Fyra till åtta procent av alla skolbarn anses ha ADHD. Hälften av dessa har även DAMP. Det 

är svårt att få ett exakt antal på barn som har ADHD, för diagnoskriterierna har förändrats 

många gånger under de senaste decennierna. Omkring fyra procent av alla sex- och sjuåringar 
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anses ha påtaglig och besvärlig ADHD, enligt några svenska studier. Det är tre gånger 

vanligare att pojkar drabbas av detta, än att flickor gör det (Gillberg, 2005).  
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3 Tidigare forskning 

 

Under rubriken ”tidigare forskning” kommer ett specialpedagogiskt perspektiv att vara i 

fokus. Vilket menas ett perspektiv där det beskrivs vad pedagoger behöver ha vetskap om för 

att hantera och hjälpa barn med ADHD. Först skrivs en kort historisk tillbakablick för att få 

mer förståelse om varför specialpedagogiken ser ut som den gör idag, för att sedan gå in på 

tidigare forskning inom specialpedagogiken. Det är betydelsefullt att ha med för att få ett 

helhetsperspektiv av specialpedagogiken innan den vetenskapliga teorin och de teoretiska 

utgångspunkterna inom ADHD tas upp. Till sist presenteras en avhandling under rubriken 

”tidigare forskning”.  
 

3.1 Historik inom specialpedagogiken 

Redan under Platons tid talades det om funktionshindrade. I Europa var uppfattningen att de 

som avviker ifrån det normala ska gömmas undan eller dränkas. På 1700-talet pratades det om 

begreppet fattiga och det var de människor som behövde hjälp för att överleva. Det fanns rätta 

och orätta fattiga. De rätta fattiga var de som var handikappade och de orätta fattiga var de 

kriminella och/eller psykiskt sjuka. Ända fram till 1940-talet trodde många att orsakerna till 

handikapp var Guds straff (den här uppfattningen finns kvar än idag i ett fåtal kulturer), 

övernaturligt väsen eller kvinnans beteende under graviditeten (exempelvis om kvinnan såg 

blod under graviditeten så kunde det resultera i handikappade barn). 1800-talet var 

optimismens århundrade och det pratades om särskiljning och differentiering i takt med den 

medicinska utvecklingen. Det som man talade om var att bota eller lindra de 

funktionshindrade (M. Tideman, personlig kommunikation, 18 januari, 2007). 1900-talets 

första hälft var pessimistisk, i Sverige, när det handlar om barn med funktionshinder. Då 

tyckte många att de här barnen var en fara eller belastning för samhället. Vid den här tiden 

fick de funktionshindrade gå i hjälpklass eller i sinnesslöskola. De elever som hade brister i 

färdigheter, intellektuell begåvning, temperamentet, minne och/eller uppmärksamhet kallades 

för sinnesslöa. Efter andra världskriget kom anstaltsepoken, föräldrar lämnade bort sina barn 

med handikapp till livslånga institutioner för att skydda dem från samhället. Instutitionerna 

började avvecklas omkring år 1960. Det kom fram att det skapar mer problem för barnen 

istället för att lösa dem, enligt forskning. En viktig anledning var att det kom psykofarmakas 

och det var även en ekonomisk fråga, det var dyrt med institutionerna. En annan viktig faktor 

var att det nu fanns en ny ideologi i samhället, som handlade om normalisering och 
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integrering (normaliseringsprincipen: de såg på institutionerna att de som bodde där mådde 

sämre) (Börjesson & Palmblad, 2003).  

 

3.2 Tidigare forskning inom specialpedagogiken 

Den specialpedagogiska forskningen har gått igenom en radikal och rask utveckling, både 

internationellt och nationellt, under 1990-talet. En orsak till det här är att forskarna har börjat 

skilja mellan specialpedagogisk forskning och handikappsforskning. En annan bidragande 

orsak är att det inte har så smala utgångspunkter för specialpedagogiskt tänkande som innan. 

Den specialpedagogiska forskningen har börjat kritiskt granska miljöfaktorerna under senare 

år, vilket har lett till att det inte bara är individen vi tittar på i lika stor utsträckning som innan. 

Det här har bidragit till att forskarna är uppdelade i två riktningar, där debatten har utmynnat i 

om de ska titta på arv eller miljö. Ser man på miljön leder det till att forskarna tittar på 

individens omgivning som en avgörande orsak till hans/hennes problem. Är det arvet som är i 

fokus tittar forskarna mer på individen som en avgörande faktor. Resultatet har blivit att tittar 

forskarna på miljön ses skolan som en arena där det är en skola för alla. Ser de, å andra sidan, 

på arvet och på individen blir resultatet en mer segregerande skola. En forskare vid namn 

Ellen Brantlinger (forskare vid University of Indiana i USA) har rubricerat, i en artikel, att 

den specialpedagogiska forskningen i USA har förklarats i dessa två riktningar. Brantlinger 

påstår att den traditionella synen (individen är i fokus) har ett klart maktperspektiv. Den 

traditionella synen har ett stort stöd bland många lärare, av den orsaken att det är mer 

tröttsamt när klasserna är olikartat hopsatta. De upplever att många forskare, som anser att 

alla elever kan gå i samma klass oberoende på vilka svårigheter de har, är utopister och att de 

är långt borta från det dagliga jobbet i klassrummet (Persson, 2001).  

 

3.3 Avhandling 

Här kommer en avhandling att presenteras som heter Concentration difficulties in the school 

environment – with focus on children with ADHD, autism and down´s syndrome av Catrin 

Tufvesson, verksam inom psykologin. Det huvudsakliga syftet med avhandlingen är att se hur 

barn med ADHD, autism och downs syndrom kan koncentrera sig i sin lärmiljö i skolan. 

Utifrån detta vill Tufvesson urskilja miljöfaktorer som påverkar dessa barn och deras förmåga 

att koncentrera sig. Med den här studien är målet att skapa deras lärmiljöer på ett sätt som är 

så stödjande som möjligt med hänsyn till deras särskilda behov, samt att ge förslag på hur 

deras lärmiljöer kan utformas. Målet är inte att ta bort några extraresurser för barnen 

(Tufvesson, 2007).  
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Tufvesson använder sig av empiriska studier som metod. Hon har gjort fyra empiriska studier 

i sin forskning. I studie I fick 125 lärare och personliga assistenter, som jobbade varje dag 

med barn som fått en av de tre diagnoserna, fylla i ett frågeformulär. Personal som arbetade 

på Barn- och vuxenhabiliteringen fick fylla i ett frågeformulär i studie II, vilket gav 137 

stycken frågeformulär i studie II. När det gäller de skolrelaterade miljöfaktorerna som berörde 

barnen det handlar om och deras förmåga att koncentrera sig pekade resultatet, av studie I och 

II, på att miljöfaktorerna har betydelse. Faktorer som kunde påverka barnens förmåga att 

koncentrera sig var fasadöppningar, genomgångar mellan rum, utsikt, akustik, inredning, 

dekoreringar, hur sittplatserna var planerade samt omfånget på klassen och klassrummet. 

Beroende på vilket handikapp de hade blev resultaten om miljöfaktorer både positiva och 

negativa. I studie III genomfördes sex observationer av grupparbete, som visade på behovet 

av individuellt anpassade lösningar. I studien deltog fyra barn med mongolism, tre med 

autism och fyra med ADHD- eller ADHD-tendenser i åldern 7-13 år. Resultaten av denna 

studie belyste också svårigheterna med att använda befintliga klassrum till barn med nedsatt 

kognitiv förmåga i syfte att stödja deras olika behov. Resultatet från de första tre studierna 

visade att faktorer angående skola och miljö påverkar barnens förmåga att koncentrera sig 

(Tufvesson, 2007).  

    

En slutsats som kan dras är att de här barnens förmåga att koncentrera sig påverkas av 

faktorer i deras lärmiljö, som behöver tas med i beräkningen vid planeringen av 

skolbyggnadens utformning. Vidare kunde slutsatsen dras att denna kunskap bör räknas in i 

byggprocessen. Enligt Tufvesson behöver rätt utformade skolor inte bli dyrare. Det som 

behövs är en bra planering. En god inlärningsmiljö kan bidra till att dessa elever lär sig mer. 

Det är inte bara elever med koncentrationssvårigheter som kan må bra av en bra planerad 

skolmiljö, likaså andra elever (Tufvesson, 2007).  

 

Avhandlingen är viktig att ha med i mitt arbete, anser jag, då det är oerhört viktigt för 

pedagogerna att ha kunskap om en god inlärningsmiljö. Vidare leder det till en hjälp om hur 

lärarna ska undervisa för barn med ADHD. Avhandlingen kommer att diskuteras i min 

diskussion.   
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4 Metod och teori 
 

Först skriver jag om min metod. Därefter beskrivs urval och de etiska ställningstaganden. 

Vidare beskrivs vilken vetenskaplig teori som ska användas. Slutligen redogörs de teoretiska 

utgångspunkterna. 

 

4.1 Metodbeskrivning 

Som metod används en kvalitativ litteraturstudie, för att försöka finna svar på uppsatsens syfte 

och frågeställningar, som metod. Orsaken till detta är att undersöka och sammanfatta vad 

relevanta teorier säger om ADHD samt hur lärare kan medverka till att hjälpa och stötta dessa 

elever. Genom att undersöka litteratur, avhandlingar, internet och föreläsningar på video ska 

en kvalitativ analys av litteraturen göras, där förståelsen undersöks och kritiskt granskas 

utifrån vad de olika författarna menar. I första hand ska jag se hur lärare kan hjälpa och stödja 

barn som har ADHD med hjälp av litteratur. Det är även relevant att ta reda på vad forskare 

har att säga om arv och miljö och vad som ligger till grund för orsakerna till ADHD. Slutligen 

undersöks hur pedagoger ser på det här, vilket pedagogiskt synsätt de har. Relationellt eller 

kategoriskt, vad ger detta för konsekvenser av hur pedagoger hjälper och stöttar barn med 

ADHD? Meningen är att detta ska problematiseras i mitt arbete. Förhoppningsvis kommer det 

fram något nytt genom att analysera forskning.  

 

4.1.1 Kvalitativ metod 

Som tidigare skrevs, används en kvalitativ metod. I en kvalitativ metod utmynnar inte 

resultaten i siffror, utan det är förståelsen hos individer som undersöks. Problemformuleringen 

ska vara en analytisk beskrivning och det är av största vikt att det finns stor möjlighet till 

tolkning (A. Persson, personlig kommunikation, 18 februari, 2008). Hartman (1998) menar att 

de vetenskapliga grunderna i en kvalitativ metod finns inom hermeneutiken (jag skriver om 

hermeneutiken under rubriken vetenskaplig teori). Genom att använda en kvalitativ metod 

tolkas hermeneutikens regler, vilket i sin tur leder fram till en teori där de människor som 

forskaren intresserar sig för, beskriver den livsvärld människorna lever i. När en kvalitativ 

metod utförs får forskaren regler om hur undersökningen ska utföras, som leder vidare till att 

hermeneutikens vetenskapliga krav blir dominerade. Undersökningen kan göras på olika 

tillvägagångssätt. Skillnaden på de olika undersökningarna beror på vad som ska undersökas. 
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Vidare skriver Patel och Davidson (2007) att en kvalitativ metod utmynnar i att forskare kan 

använda sig av individuella tolkningar och varianter. 

 

4.1.2 Urval 

Mitt urval av litteraturen genomfördes med hjälp av artikelsökning och manuell sökning. 

Först gjordes en sökning i olika databaser, via ERICH och Academic Search Elite från 1998 

och framåt, för att hitta relevanta studier från olika vetenskapliga fält. Sökorden ADHD, 

koncentrationssvårigheter, teaching och practise användes. Vidare har relevant litteratur och 

avhandlingar lånats på Högskolebiblioteket i Halmstad, Helsingborgs bibliotek samt 

Ängelholms bibliotek. Även elektroniska källor har använts, såsom Riksförbundet Attention 

och Socialstyrelsen. Slutligen har en DVD med föreläsningar om ADHD nyttjats.  

 

4.1.3 Etiska ställningstaganden 

Jag har tagit del av de forskningsetiska principerna. I studien används inte andra människor, 

men det är ändå viktigt att ta del av principerna. Dels för att i forskarens arbete krävs det att 

han/hon har kunskap om vissa regler och föreskrifter. Dels för att en forskningsetisk 

reflektion måste vara en naturlig del, att tänka på, i all forskning som görs. Även forskarens 

eget etiska ansvar är viktigt att beakta, vilket betyder att forskaren har det yttersta ansvaret att 

forskningen resulterar i god kvalité och är moraliskt acceptabel. Det finns även ett 

sanningskrav som säger att inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen är 

det svårt att komma fram till absoluta sanningar på grund av att kunskapen utvecklas och 

omvärderas hela tiden (Vetenskapsrådet Codex, 2008).    

 

4.2 Vetenskaplig teori:  

Vetenskapliga teorier leder till att forskaren ska få en så riktig kunskap om sanningen som det 

går. Det är således verkligheten som undersöks med hjälp av data och information, detta 

kallas också för ”empiri”. Att relatera teori och verklighet till varandra är forskarens uppgift.  

Forskaren ska veta vilket vetenskapligt förhållningssätt som finns i den vetenskapen de 

forskar inom, det är vanligt att det finns många olika förhållningssätt som förekommer 

parallellt. Ett par aktuella förhållningssätt är hermeneutiken och positivismen (Patel & 

Davidson, 2007). Ett hermeneutiskt förhållningssätt används i litteraturstudien. 
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4.2.1 Hermeneutiskt perspektiv 

I arbetet har en hermeneutisk teori används som utgångspunkt. Hartman (1998) skriver att 

hermeneutiken uppkom när bibeln började tolkas under medeltiden. Vidare skriver han att i 

slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet fick begreppet en bredare användning i form av 

läran om tolkning i allmänhet. Nu tolkades inte bara texter, utan handlingar, symboler, 

samhälliga händelser etc. Enligt Patel och Davidson (2003) innebär hermeneutik att man 

studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. 

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära. Vidare skriver de att en av utgångspunkterna är 

att tolka hur den mänskliga existensen och dess handlingar kommer i uttryck i det talade och 

skrivna språket. Det leder vidare till att det är lättare att förstå andra människor och 

betydelsen av människors språk och handling. Som forskare inom hermeneutiken ser de sitt 

arbete som subjektivt ur sin egen förståelse. Förförståelsen, om sitt ämne, är ett tillskott för att 

tolka och vara insatt i det hon/han forskar om. Hermeneutikern försöker uppfatta helheten i ett 

forskningsproblem. Läser forskaren en text försöker han/hon se helheten först, för att sedan gå 

vidare och läsa delar i texten. Till sist sätts helheten och delarna i relation till varandra för att 

utmynna i en större förståelse av texten. Den hermeneutiska tolkningsprocessen kallas oftast 

för ”den hermeneutiska spiralen”. Det gör den bland annat för att helhet, del och forskarens 

förförståelse bildar en helhet som fortgår och utvecklas. Den hermeneutiska spiralen kommer 

att användas, för att tolkningen av hur forskare menar när det gäller mina frågeställningar.   
 

4.3 Teoretiska utgångspunkter: Teorier om ADHD 

I litteraturstudien ligger fokus på att ha två perspektiv som motsäger varandra en del, ett 

perspektiv har med miljön att göra och ett har med arvet att göra. Det finns motstridighet i 

forskningen. Det leder vidare till en bra diskussion i min litteraturstudie. En del andra 

perspektiv kommer också att nämnas, för att få en helhetsbild av ADHD och för att komma 

fram till något eller några resultat om frågeställningarna.  

 

De två perspektiven som kommer att vara i fokus, i litteraturstudien, är det 

medicinskt/biologiskt perspektivet och det psykologiska perspektivet, vilket leder till olika sätt 

att undervisa barn med ADHD. I resultatet och diskussionen kommer även det relationella 

och kategoriska perspektiven att tas upp, vilket är betydelsefullt för att få svar på mina 

frågeställningar. I det medicinskt/biologiskt perspektivet är det Christopher Gillberg (2005), 

Björn Kadesjö (2001), Tore Duvner (1998), Susanne Freltofte (1998), Lisbeth Iglum (1997) 

och Christina & Jens Axengrip (2004) som framhäver sig. När det handlar om det 
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psykologiska perspektivet kommer Björn Wrangsjö (1998), Kirsten Juul (2005) och Agneta 

Hellström (1995) att tas upp. Inom det sociologiska perspektivet är det Eva Kärve (2000) som 

används. När jag har letat efter forskning inom ADHD-området och kring frågeställningarna 

är det de här perspektiven och namnen som står i fokus. Även maktperspektivet kommer att 

benämnas, men skillnaden är att det inte är det centrala i den här studien. Nedan skrivs det om 

det medicinsk/biologiska perspektivet, det psykologiska perspektivet, det relationella och 

kategoriska perspektivet samt maktperspektivet för att få en förståelse om vad litteraturen 

kommer att ta upp. Det är relevant att ha med det här, för det har betydelse för hur lärarna ser 

på undervisningen och hur de kan hjälpa sina elever.   

 

4.3.1 Medicinskt/biologiskt perspektiv (arv) 

Många av forskarna anser att ADHD har uppkommit genom arvet eller genetiken. Att någon 

gen är fel eller att det har uppstått som ett arv från föräldrarna. År 1865 gav Gregor Mendel ut 

sina upptäckter om en slumpartad sammanställning av ärftlighetsanlag i avkomma. De 

uppmärksammades inte förrän i början av 1900-talet. När Charles Darwin och Jean-Baptiste 

la ut sina teorier angående evolutionen hade de inte kunskap om hur anlagen nedärvs. Den 

moderna forskningen använder genetiken för att ta reda på funktionen hos särskilda gener. I 

specifika DNA-molekyler finns normalt genetisk information lagrad. Från ungefär år 1950 har 

genetiken gjort enorma framsteg. Då kom forskningen fram till hur DNA-molekylen var 

uppbyggd (Nationalencyklopedin, 2008). Även ett medicinskt/biologiskt perspektiv är 

relevant att ha med, eftersom det handlar om arvet, vilket många forskare tar upp när det 

gäller ADHD. 

 

4.3.2 Psykologiskt perspektiv (miljö) 

En del forskare anser att ADHD har utvecklats genom omgivningen eller uppväxtmiljön. 

Ordet psykologi betyder läran om själen och kommer från grekiskan. I Sverige används 

lånordet psyke istället för ordet själ. När det talas om människans beteende, känslor, tankar 

och samspel med andra människor är det kunskapen om psykologi. Beteendevetenskap brukar 

vara detsamma som psykologi. Den huvudsakliga kärnan i psykologin är att studera enskilda 

individer. Att studera individer i grupp är inte lika vanligt. I slutet av 1500-talet hittade 

filosofen Rudolph Goclenius på begreppet psykologi, påstås det. Andra tror att begreppet 

myntades av Martin Luthers medarbetare lite tidigare. Ända fram till slutet av 1800-talet 



 
 

21  

uppfattades psykologin som en inriktning inom filosofin. I slutet av 1800-talet hände det 

många intressanta upptäckter inom psykologin. Några viktiga och betydelsefulla namn, för 

psykologins tidiga historia var Wilhelm Wundt, Ivan Pavlov och Sigmund Freud. Wilhelm 

Wundt var den första som benämnde sig ”psykolog” och startade ett laboratorium till att 

studera psykologi. Ivan Pavlov fann den variant av inlärning som benämns klassisk 

betingning. Neurologen Sigmund Freud framställde en modell av psykoterapi som han 

benämnde psykoanalys. Det blev stor uppståndelse kring Freud, för han tog även upp 

”förbjudna” ämnen som sexualitet och bortträngning. Behaviorism, humanistisk psykologi och 

kognitionsvetenskap är andra kända inriktningar inom psykologin, som har kommit under 

1900-talet, men jag kommer inte att utveckla dem i det här arbetet. En del psykologer tycker 

inte om de olika modellerna av psyket och den mänskliga naturen, utan de vill gå tillbaka till 

psykologins andliga härkomst. Andra psykologer tycker att psykologin måste ses ur en vidare 

socialvetenskaplig synsätt, där beteenden i grunden är sociala (Nationalencyklopedin, 2008). 

Till skillnad från det sociologiska perspektivet studeras oftast enskilda individer när det gäller 

det psykologiska perspektivet.  

 

4.3.3 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Det relationella perspektivet bygger på att den specialpedagogiska verksamheten bör ses 

relationellt. Det vill säga i interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. Det viktiga 

i detta perspektiv är vad som sker i förhållandet eller samspelet mellan olika aktörer. Elevens 

förutsättningar ska också ses relationellt dvs. om det blir förändringar i elevens omgivning 

kan det påverka hans/hennes förutsättningar. Det innebär bland annat att undervisningen 

anpassas till skilda förutsättningar för lärande hos eleverna, att differentiering planeras in i 

undervisningen, orsakerna till svårigheterna har med uppväxt- och utbildningsmiljön att göra 

och att tidsperspektivet skådas långsiktigt (Persson, 2001).   

 

Motsatsen till det relationella perspektivet är det kategoriska perspektivet som kort betyder att 

elevens svårigheter reduceras till en effekt av tillexempel låg begåvning eller svåra 

hemförhållanden. Elevers svårigheter ses som medfödda eller på annat vis individbundna. Här 

är det eleven som har problem och inte omgivningen. De specialpedagogiska åtgärderna går 

ut på att lösa problemen fort och undervisningen sker ämnesspecifikt (Persson, 2001).  
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De här två perspektiven består av helt olika sätt att förstå elevers skolsvårigheter. Det 

kategoriska perspektivet är mest framträdande inom den specialpedagogiska verksamheten 

idag. Detta kan bero på tidsaspekten, det tar helt enkelt för lång tid att arbeta mot det 

relationella perspektivet. Vidare kan det konstateras att det finns för få resurser på skolorna, 

ur den aspekten är det en omöjlighet att lösa elevernas problem på längre sikt. 

Konsekvenserna av detta blir att pedagogerna använder ett kategoriskt perspektiv. Skolan bör 

använda sig av de kategoriska och relationella perspektiven parallellt, beroende på vilka 

specialpedagogiska problem som ska lösas. (Persson, 2001).  

 

4.3.4 Foucaults maktperspektiv  

Även Michael Foucaults teorier om avvikelse och normalitet är en utgångspunkt, när det 

gäller den vetenskapliga riktningen. Han var verksam under mitten av 1950-talet och var 

vetenskapsteoretiker och filosof. I sin forskning studerade han bland annat samhällets tvång 

och förtryck som de avvikande utsätts för. Foucaults arbeten är i synnerhet intressanta i 

specialpedagogiska sammanhang för att han sammanför vetenskap, politik och profession i 

sina arbeten. Foucault koncentrerade sig på filosofi och psykiatri i sitt vetenskapliga arbete. 

Hans arbeten är många gånger kopplade till begreppet makt. För att citera Foucault: Genom 

kunskap får människan en maktposition och detta tar Foucault bokstavligt. (Persson, 2001, s. 

41). Foucault menar att makten finns överallt i samhället. Foucault har fått kritik för sina 

arbeten, framför allt inom tre områden. Han har fått kritik som historiker, hans pessimistiska 

hållning till omvärlden och för hans avsaknad på empirisk analys. När det handlar om kritiken 

som historiker menar en del att han inte har säkra källor i sina arbeten. Kritiken mot hans 

pessimistiska hållning är den allvarligaste, där många menar att han inte lämnar några 

verkliga förslag till förändringar på den tröstlöshet han framställer. Det sista området Foucault 

får kritik för är dålig empirisk analys där han är som mest självmotsägande (Persson, 2001).  
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5. Litteraturstudie 
 

I litteraturstudien ska litteratur, avhandlingar, internet och vad föreläsningar har kommit fram 

till sammanställas, när det handlar om hur pedagoger kan hjälpa och stödja barn som har 

ADHD. Först undersöks de olika perspektiven med hjälp av litteraturen. Utifrån det 

framkommer förhoppningsvis hur pedagoger kan hitta strategier för att hjälpa och stödja barn 

som har ADHD i undervisningen. Främst fokuseras det på medicinskt/biologiskt perspektivet 

(arv) och det psykologiska perspektivet (miljö) men det sociologiska perspektivet kommer 

också upp, som skrevs tidigare. Här läggs basen för de resultat och diskussioner som kommer 

senare i uppsatsen, men även en diskussion kring det relationella och kategoriska perspektivet 

kommer upp. För att, som pedagog, kunna hitta strategier till barn med ADHD är det viktigt 

att ha kunskap om vilka orsaker som kan ligga bakom och vilka svårigheter barnen kan ha i 

skolan. Av den anledningen kommer jag att börja med att ta upp det här, för att sedan gå 

vidare in på de pedagogiska strategierna.  

 

5.1 Orsaker till ADHD 

Idag är forskarna överrens om att ADHD beror på flera orsaker som kan inverka på varandra 

inbördes, som skrevs tidigare, men det finns motstridigheter om vilken orsak som väger 

tyngst.   

 

Det finns en infekterad debatt mellan Eva Kärfve och Christopher Gillberg. Debatten 

fokuserar främst på diagnosens för- och nackdelar. Christopher Gillberg, betydande 

barnpsykiatriker och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet har 

genomfört mångårig forskning av barnneuropsykiatriska funktionshinder, kritiseras av Eva 

Kärfve. Hon är utbildad sjuksköterska och docent i sociologi (Gillberg, 2005). Gillberg och 

Kärfve har träffats i många livliga debatter och den främsta orsaken till att de är oense är om 

det är rätt att ställa en diagnos och orsakerna till ADHD genom sina olika teorier. Den 

pålitliga forskningen har blivit ifrågasatt ur ett sociokulturellt perspektiv där Kärfve (2000) 

kritiserar Gillberg för bland annat orsakerna kring ADHD. Enigt Kärfve ser Gillberg på 

orsaksfaktorerna på följande sätt. ADHD orsakas av en ärftlig hjärndysfunktion eller en 

hjärnskada, som förekommer i en tredjedel av fallen. När det gäller de ärftliga faktorerna 

finns det ingen påvisbar ärftlighet att luta sig mot. När det handlar om hjärnskada som orsak 

har Gillberg, återigen, ingen relevant forskning att stödja sig mot. Kärfve fortsätter med att 
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kritisera Gillberg, då han inte tar hänsyn till sociala faktorer. Hon menar att Gillberg ser de 

sociala faktorerna som en följd av genetiska aspekter. Vilket resulterar i att barnen under alla 

omständigheter antas ha en primär hjärndysfunktion.  

 

I avsnittet tidigare forskning skrevs att forskarna är uppdelade i två riktningar, där debatten 

har utmynnat i om de ska titta på arv eller miljö på grund av att det inte bara är individen som 

är i fokus längre, utan det tittas även på individens omgivning. Tittar forskarna, i första hand, 

på miljön ser de skolan som ”en skola för alla” och har i huvudsak ett relationellt perspektiv.  

 

Kadesjö (2001) håller med Gillberg om att ADHD troligtvis har en biologisk grund, men 

Kadesjö tar mer hänsyn till de sociala faktorerna än Gillberg gör. Kadesjö menar att 

biologiska och psykologiska förklaringsmodeller inte behöver sättas emot varandra, vilket det 

ofta görs, utan istället se hur dessa två modeller fungerar gemensamt. Vidare anser han att det 

är oerhört betydelsefullt att ta hänsyn till barnets interaktion med omgivningen och se hur det 

påverkar barnet med dess problem. Samtidigt som det är viktigt att ADHD har en biologisk 

grund också. Kadesjö skriver att idag befinner sig den biologiska kunskapsutvecklingen, om 

primära koncentrationssvårigheter, i ett skede där det finns välformade definitioner. Men det 

saknas vetenskapliga studier som förklarar symtombilden med hjälp av teorier och modeller.  

 

Hellström (1995) menar att det är nödvändigt att se orsakerna ur ett neurologiskt och 

psykologiskt perspektiv. En neurologisk förklaringsmodell krävs för att veta och förstå 

bakgrunden till avvikelsen, vilket forskarna också är eniga om. Vidare betonar Hellström 

vikten av de psykologiska teorier och hon menar att de är nödvändiga, för att förstå de 

psykologiska processer som den neurologiskt medförda avvikelsen ger orsak till. Till exempel 

hur barnet förstår och hanterar sin verklighet, hur det tänker och funkar i diverse 

vardagssituationer, hur interaktionen emellan barnet och omvärlden utformar sig etcetera. 

Hellström tror att ärftligheten är den mest troliga orsaken till ADHD, detta grundar hon på 

internationell och nationell forskning.  

 

5.2 Diagnos eller inte?  

Debatten mellan Kärfve och Gillberg handlar om diagnosens vara eller inte vara, i allra högsta 

grad. Kärfve (2000) anser att det inte alltid behövs en diagnos, utan miljön och dess 

omgivning kan leda till att barnet förbättras och koncentrationssvårigheterna förmildras. 

Vidare anser Kärfve att diagnosens nackdelar är att barnet får dåligt självförtroende genom att 
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barnet anses vara onormalt. Kärfve går till angrepp mot Gillberg som menar att en diagnos är 

bra att ställa. Motiven till att en diagnos är positiv, menar Gillberg, är bland annat att den 

lugnar och stöttar föräldrarna, befriar föräldrarna från skuldkänslor för att de får ett 

klargörande om barnets beteende och möjligheterna ökar till att få hjälp och stöd i skolan. 

Kärve menar att Gillbergs inställning leder till att det inte finns mycket som kan göras för att 

förbättra svårigheterna. Det enda han talar om är en amfetaminbehandling, men den ger ingen 

långvarig förbättring och dessutom påverkas det centrala nervsystemet negativt. Gillberg 

(2005) menar att en viktig anledning till att en diagnos bör ställas är att eleverna slipper 

mycket av den förnedring eleven får dagligen i skolan. Har barnet en diagnos finns det en 

förklaring till varför eleven har svårigheter, vilket gör att andra elever och lärare kan förstå 

eleven bättre.  

 

Wrangsjö (1998) menar att tittas det ur ett medicinskt perspektiv har diagnosen en stor 

innebörd. Det grundar han på att läkaren kan få fram kunskap om uppkomstmekanismer, 

behandlingsalternativ och prognos. Det leder vidare till att patienten får mer hjälp med 

behandling av svårigheterna. Diagnosen ger också patienten en förklaring till de olika 

symtomen och det är oftast oerhört värdefullt, för patienten, att få veta vad han/hon lider av. 

Genom diagnosen blir det sjukliga tillståndet lättare att hantera. Vidare menar Wrangsjö att 

diagnosen även har en stor betydelse när det gäller det sociala och psykologiska. Dels genom 

att omgivningen får andra förväntningar och dels att patientens, som har fått en diagnos, 

förväntningar på sig själv och sin framtid förändras. Wrangsjö hänvisar till Foucault (1993) i 

sin bok och han anser att makt alltid finns med när en diagnos ställs. Läkaren utövar makt när 

han/hon ställer en diagnos och konsekvensen blir att läkaren får tolka om vad som är normalt 

och onormalt, sjukt eller friskt.  

 

5.3 Problem i skolan 

Gillberg (2005) tar upp olika problem som kan uppkomma i skolan, när det handlar om barn 

med ADHD. Svårigheter och problem i skolan kan vara aktivitetskontrollen, impulskontrollen 

och uppmärksamhetsstörning (se under rubriken 2.1 Definitioner). Underkategorier till de här 

tre begreppen är koncentrationssvårigheter, låg uthållighet, avledbarhetsproblem, oförmåga att 

sitta stilla, automatiseringsproblem, bristande impulskontroll, planeringssvårigheter, bristande 

tidsuppfattning, grovmotoriska svårigheter, finmotoriska svårigheter, perceptionssvårigheter, 

språk- och talproblem, läs- och skrivsvårigheter och andra inlärningsproblem. Gillberg menar 

att barn som har lätt till måttligt svår ADHD klarar sig oftast tämligen bra i förskolan. Det är 
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när skolan börjar som mer problem kommer. Det är en oerhörd skillnad mellan förskolan och 

skolan, i skolan krävs det att eleverna kan vara tysta och sitta stilla, koncentrera sig, kunna 

lyssna, fungera i gruppen etcetera. Det leder i många fall till att en konflikt uppstår mellan 

lärare och föräldrar. Läraren anser att föräldrarna borde ha tagit tag i problemen tidigare och 

föräldrarna menar att läraren visar för lite sympati och medkänsla. Det är vanligt att barnet 

ställs i mitten av en konflikt mellan hem och skola, vilket har sin grund i att vare sig lärare 

eller föräldrar vet vad som ligger bakom elevens problem. Detta kan leda vidare till att eleven 

får ännu mera problem med att anpassa sig i skolan.  

 

Hellström (1995) menar att det som utmärker sig när barn med ADHD börjar skolan är att de 

har svårt att fungera i grupp med deras kamrater i samma ålder. Kompisarna till ett barn med 

ADHD säger ofta att: Han är ingen riktig kompis för han bara förstör (Hellström, 1995, s. 

20). Det blir alltså jobbigt för de andra barnen när personen i fråga får exempelvis rasande 

utspel, starka känsloreaktioner och alltid ska vara i centrum. Men barn med ADHD fungerar 

oftast bättre med bara en kompis åt gången. Här menar kompisarna att: När man är ensam 

med honom är han som en omvänd hand (Hellström, 1995, s. 20), då blir inte kampen om 

uppmärksamheten så stor och de splittrade intrycken inte för många.    

 

5.3.1 Inlärningssvårigheter 

Gillberg (2005) anser att det är vanligt att det upptäcks att pojkar med ADHD får läs- och 

skrivsvårigheter när de har gått något år i skolan, många har alltså dyslexi. Dyskalkyli 

(specifika matematiksvårigheter) är också ett oerhört vanligt problem hos elever med ADHD. 

En tredje inlärningssvårighet är motoriska svårigheter, vilket visar sig främst inom 

idrottsundervisningen. Konsekvenserna av de här inlärningssvårigheterna, som är kopplade 

till barn med ADHD, utmynnar inte sällan till förnedring i skolan. Det är enormt viktigt att 

lärare har kunskap och utbildning om sambandet mellan inlärningssvårigheter och 

uppmärksamhetsproblem, när det gäller ADHD, detta leder vidare till att de pedagogiska 

åtgärderna kan riktas på ett lämpligt vis.  

 

Hellström (1995) menar att barn med ADHD har svårt med att följa instruktioner och regler. 

Följden av detta blir att barnen får stora inlärningsproblem och problem med de sociala 

samspelssituationerna i skolan, vilket har ett nära samband med uppmärksamhetsstörningen, 

överaktiviteten och impulsiviteten.     
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5.3.2 Psykiska problem 

Gillberg (2005) menar att även psykiska problem är vanliga, då handlar det framförallt om 

depressioner och sociala beteendestörningar med svårigheter av anpassning av diverse slag. 

Depressioner är vanliga på grund av att de drabbade barnen ofta blir utsatta för mobbning och 

de känner sig misslyckade, vilket ofta leder till depression. Aggressivitet mot sig själv och 

andra, rymningar, pyromani, missbruk och sexuellt utagerande uppträdande är vanliga tecken 

på sociala beteendestörningar. Det är vanligt att sociala beteendestörningar har ett samband 

med depressioner, vilket kan tyckas är konstigt. Det beror på att en stor andel av barnen som 

är deprimerade inte uppfattar sig själva som nedstämda. Vidare resulterar det i att deras 

depression kommer upp i form av ilska, aggression och sorg, vilket räknas som sociala 

beteendestörningar. Nästan hälften av samtliga barn med ADHD kommer i kontakt med barn- 

och ungdomspsykiatrin (BUP). Många av de här barnen får inte adekvat hjälp hos BUP på 

grund av att kunskaper saknas och då får inte barnet någon diagnos, vilket i sin tur utmynnar i 

att barn och föräldrar upplever att de blir misstolkade. Det finns då en uppenbar fara att 

familjens problem blir större, om inte barnens problem uppmärksammas på ett riktigt vis. Det 

är avgörande och ytterst viktigt för barnens självförtroende och självkänsla att de får rätt 

hjälp, men resurserna inom psykiatrin räcker inte till. 

 

5.3.3 Andra problem förknippade med ADHD 

Utöver de problem som tagits upp, finns det en del problem som inte stämmer med ADHD-

begreppet eller finns inom områdena inlärningssvårigheter och psykiska problem. Gillberg 

(2005) skriver att sömnsvårigheter, minnessvårigheter och olyckstillbud är sådana problem. 

Många skolbarn med ADHD ”vänder” på dygnet, de är oerhört trötta när skoldagen är slut 

och sover på eftermiddagen. Det är även svårt för dem att varva ner på kvällen och har stora 

svårigheter med att somna på natten. Hela dygnsrytmen blir fel och det visar sig i skolan. 

Vidare menar Gillberg att det inte skulle vara konstigt om barn med ADHD har svårigheter 

med minnet, på grund av att minnet inte fullt ut kan avskiljas från uppmärksamhetsbrist, 

koncentrationssvårigheter och otillräcklig tidsuppfattning. Gillberg skriver att enligt kliniska 

kunskaper har det visat sig att barn med ADHD har problem med att minnas namn och ord, de 

har också svårt att komma på vilket ord de ska använda i ett visst sammanhang. Det är en 

avsevärt större risk att barn med överaktivitet är med om olyckor, både triviala och allvarliga, 

i förhållande till andra barn. När de här barnen är till exempel överaktiva innebär det att de 

oftare, än andra barn, springer rakt ut i trafiken, ramlar och äter farliga saker som tvättmedel 
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och mediciner. Deras föräldrar blir ofta provocerade, av sina barn, vilket kan innebära att 

barnen råkar ut för fysisk bestraffning/misshandel av sina föräldrar.  

 

Kadesjö (2001) anser att barn med stora koncentrationssvårigheter, till exempel ADHD, har 

svårt att vänta på sin tur, förändringar och valsituationer. Det här får stora konsekvenser för 

barnet i fråga och omgivningen. Barn med ADHD har problem med att vänta på sin tur på 

grund av att de är helt inställda på nuet och de här barnen klarar inte av att tänka på sådant 

som ska hända sedan. När det gäller förändringar innebär det att man måste gå ifrån de tankar 

som man fokuserar på och istället gå över till något som är okänt för en. Det här klarar inte en 

person med stora koncentrationssvårigheter av. Valsituationer är ännu en sort av besvärliga 

situationer, eftersom barn med koncentrationssvårigheter är impulsiva och har svårt för att se 

samband mellan tidigare erfarenheter och framtiden, vilket leder vidare till att det blir näst 

intill omöjligt att göra olika val.   

 

5.4 Pedagogiska strategier  

En hel del författare har uppfattningar om hur undervisningen kan anpassas till barn som har 

ADHD, alltså hur lärare ska bemöta, stötta och hjälpa dessa barn. Utifrån ovanstående avsnitt 

angående problem i skolan, ska jag titta vidare i litteraturen för att få fram hur lärare kan 

bemöta dessa problem. Fokus kommer att ligga på bemötandet, klassrumsmiljön, 

kamratrelationer, utomhusmiljön, läromedel och hemuppgifter, hur pedagoger kan bemöta 

elever med ADHD i de här situationerna. Utgångspunkten kommer att vara det 

medicinsk/biologiska perspektivet och det psykologiska perspektivet i varje avsnitt.  

 

Gillberg (2005) anser att lärare har alldeles för lite kunskaper om hur de bäst bemöter och 

hanterar ADHD och andra koncentrationssvårigheter. Skolan ger dessa elever bland annat 

dåligt självförtroende och socialt utagerande beteende genom att misstolka dessa svårigheter 

och de ser eleverna som ”dumma”.  

 

5.4.1 Läraren och bemötandet i undervisningen 

Det framgår i grundskolans läroplan att:  

      
alla barn skall ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Liknande ambitioner kan man finna 

i olika skolors åtgärdsplaner för barn med behov av särskilt stöd. Det är högt ställda mål och 
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ambitioner som bara kan förverkligas om det för de här barnen finns speciella  stödinsatser och 

ett genomtänkt förhållningssätt (Kadesjö, 2001, s. 179).  

 

För att kunna nå upp till det som står ovan måste skolgången planeras med hänsyn till barnets 

individuella förutsättningar (Kadesjö, 2001). Detta kan kopplas till tidigare forskning inom 

specialpedagogiken, där det skrevs att institutionerna började avvecklas, för det framkom att 

det skapar mer problem för barnen istället för att lösa dem när de bodde på institutioner. 

Vidare skrevs att ytterligare en viktig orsak var att det nu fanns en ny ideologi i samhället, 

som handlade om normalisering och integrering (normaliseringsprincipen: de såg på 

institutionerna att de som bodde där mådde sämre). Det leder vidare till att enligt läroplanen 

och tidigare forskning ska skolan jobba efter elevens förutsättningar utifrån ett relationellt 

synsätt vilket innebär att problemet inte ligger hos eleven utan på omgivningen.  

 

I tidigare forskning skrevs även att den traditionella synen (individen är i fokus) har ett stort 

stöd bland många lärare även idag, av den orsaken att det är mer tröttsamt när klasserna är 

olikartat hopsatta. De upplever att många forskare, som anser att alla elever kan gå i samma 

klass oberoende på vilka svårigheter de har, är utopister och att de är långt borta från det 

dagliga jobbet i klassrummet.  De lärare som har det här synsättet har ett kategoriskt synsätt 

och ett klart maktperspektiv. Foucault menar, som skrevs i tidigare forskning, att människan 

får en maktposition genom kunskap. I nästa avsnitt börjar analysen utifrån ett 

medicinskt/biologiskt perspektiv samt ett psykologiskt perspektiv. 

 

Medicinskt/biologiskt perspektiv:  

 

Kadesjö (2001) anser att det är av största vikt att minska konflikten mellan vad omgivningen 

väntar sig i förhållande till vad barnet faktiskt klarar av, när det gäller barn med primära 

koncentrationssvårigheter som till exempel ADHD. Det görs genom att kunna bemöta barnet 

på ett bra sätt. Kadesjö framhäver att det finns framförallt tre viktiga principer av bemötandet 

i det här sammanhanget. Vilket är att reglera sina krav till vad barnet klarar av genom att ha 

förståelse för deras problem, göra ändringar i miljön och att barnet får hjälp med att förbättra 

sina förmågor inom betydelsefulla områden. Ännu en viktig princip är att barnets svårigheter 

inte får negativa konsekvenser för hans/hennes självförtroende och självkänsla. Ytterligare en 

viktig aspekt är att utgå från en helhetssyn på barnet när det sätts in stödinsatser.  
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Kadesjö (2001) menar, i likhet med många av författarna, att det är viktigt att ge eleverna 

uppmuntran och beröm istället för tjat och kritik. Ett par exempel på vad Kadesjö menar: Du 

duger – fastän du gör dumma saker som jag vill att du ska sluta med! (Kadesjö, 2001, s. 153) 

och Du gjorde ett bra försök även om inte allt blev lyckat! (Kadesjö, 2001, s. 153). Det är 

alltså viktigt att visa barnet att de är omtyckta, fastän de har gjort fel. Kadesjö anser vidare att 

barn med koncentrationssvårigheter behöver tydlighet, gränser, struktur i vardagen och fasta 

rutiner.   

 

Iglum (1997) menar att tid, plats, personer och aktivitet är grundpelarna som behövs för en 

pedagog som ska undervisa elever med ADHD. Med tiden menas att eleven ska veta när saker 

ska äga rum, med platsen anses att det är av yttersta vikt att eleven vet var han/hon ska vara 

någonstans, med personer avses att eleven ska veta vem han/hon ska jobba med och med 

aktivitet menas att eleven ska veta vad som kommer att ske. Iglum betonar också vikten att 

alltid ligga ett steg före eleven, vilket betyder att pedagogen kan avleda eleven innan ”krisen” 

har uppstått. Som tidigare skrevs är beröm en viktig faktor att ge eleven, vilket leder till att 

deras självförtroende stärks. 

 

 Iglum (1997) skriver vidare om andra svårigheter som språk- och talproblem, läs- och 

skrivsvårigheter och andra inlärningsproblem. Det är angeläget att skåda dessa som parallella 

problem och inte något som beror på ADHD. Detta för att åtgärderna kommer att vara 

detsamma som för andra elever med svårigheter av samma sort, med enda skillnaden att 

pedagogerna tar hänsyn till elevernas koncentrationssvårigheter, motivationssvårigheter och 

rastlösheten.   

 

Iglum (1997) ger även en del tips om hur uppläggningen av undervisningen kan läggas upp 

när det gäller barn med ADHD (se bilaga 2). Det är relevant att ha bra pedagogiska 

hjälpmedel, eftersom de vanliga läroböckerna är för svåra för barn med ADHD. Vidare ger 

Iglum även tio tips för ett barn med ADHD, när det handlar om strukturering och organisering 

av livet (se bilaga 3). Det är oerhört väsentligt att ha med det här, för de här tipsen är 

oumbärliga för en pedagog som har elever med ADHD.  

 

Duvner (1998) anser, i likhet med Juul (2005) (se nedan), att de principer som är viktiga 

handlar om att ge tydliga uppgifter och instruktioner med belöning och att lägga upp en plan 

för arbetet. Duvner anser att det här bara fungerar om det finns ett positivt samband mellan 
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lärare och elev. Det krävs också en en-till-en-relation om detta ska fungera, det är näst intill 

en omöjlighet att genomföra om en klass saknar en vuxenresurs.  

 

En föreläsning på DVD med Sam Goldstein har även lästs. Han är en klinisk neuropsykolog 

och har gjort mer än 100 publikationer och böcker, han har även forskat kring ADHD. 

Föreläsningen handlade om att det är viktigt, som lärare, att bemöta barn med ADHD på rätt 

sätt. Likaså att både föräldrar och lärare stöttar och samarbetar med varandra och barnen. Det 

leder vidare till att barnen lyckas bättre i skolan och i sitt fortsatta liv. Goldstein har gjort 

intervjuer med vuxna som har och har haft ADHD sedan de var små. Med hjälp av 

intervjuerna kom han fram till olika strategier som var bra, när det gäller hur lärare kan 

bemöta dessa elever. Strategierna han kom fram till var att eleverna ska träna på att bli mindre 

impulsiva och de ska lära sig att be om hjälp när de behöver. Medan lärarna ska acceptera 

vissa svagheter hos eleverna (till exempel att de glömmer lättare än andra barn), ha fasta 

rutiner så långt som det är möjligt och att eleverna med ADHD har att göra hela tiden, annars 

resulterar det i stor rastlöshet. Han kom även fram till att pedagogerna ska ta reda på vad 

ADHD innebär, lyssna på vad barnet har att säga, försöka att förstå barnet samt att berömma 

och uppmuntra dem (S. Goldstein, personlig kommunikation, 3 mars, 2006).    

 

Psykologiskt perspektiv: 

 

Juul (2005) betonar att det är viktigt, som lärare, att vara tydlig angående regler, konsekvenser 

och belöningar. Det är också viktigt att utnyttja en positiv förstärkning, alltså beröm barnet 

när de har gjort framsteg. en stor del av barn med ADHD glömmer vad som har sagts och av 

den anledningen är det viktigt att skriva minneslappar och upprepa vad som sades, utan att 

tappa tålamodet. Rutiner är också viktigt att ha för barn med stora koncentrationssvårigheter, 

det leder till trygghet. Juul menar även att det inte hjälper att tillrättavisa eleven, utan som 

pedagog ska han/hon tala om det önskvärda beteendet istället. Hon skriver i sin bok: Be inte 

barnet att sluta sitta och vrida på stolen. Försök istället få honom att sitta på stolen under en 

given period, t.ex. tio minuter som det tar att lösa en räkneuppgift (Juul, 2005, s. 37).  

 

Hellström (1995) delar många av sina åsikter med författarna ovan. Det vill säga att genom 

fasta rutiner, klar struktur, en trygg miljö och en planerad skolgång. Barn med ADHD är 

också i behov av uppmuntran, stöd och vägledning. Det är även viktigt att ta hänsyn till 

barnens bra och dåliga dagar, som tidigare nämnts. Som lärare till en elev med ADHD är det 
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viktigt att kunna motivera eleven annars tappar de intresset och ger upp och att de har en 

begränsad uthållighet som underlättas om inlärningsstoffet är tydligt. Hellsström menar vidare 

att om läraren använder sig av bilder och liknelser i språket kan det tydliggöra betydelsen av 

det som sagts. Det är också viktigt att läraren har kroppskontakt och ett så kallat signalsystem 

med eleven i fråga, vilket innebär till exempel ögonkontakt, blinkningar, tecken, miner 

etcetera. Det resulterar ofta i att barnet klarar av att vänta tills de får hjälp av läraren.   

 

5.4.2 Klassrumsmiljön 

 

Medicinskt/biologiskt perspektiv: 

 

Gillberg (2005) menar att nästan alla barn med ADHD behöver några slags 

pedagogiska insatser. En elev med ADHD har svårt att ta till sig något av undervisningen i en 

stor klass med många elever. De skulle behöva minst hälften av undervisningen enskilt eller i 

en mindre grupp. Detta leder till att det går att individualisera undervisningen, vilket de här 

eleverna är i behov av. Gillberg fortsätter med att skriva om placeringen i klassrummet och 

menar att om/när barnet är i klassrummet med övriga klassen är det viktigt att barnet placeras 

nära läraren. Det medför att barnet inte störs av andra elever, vilket annars stör deras 

koncentrationsförmåga. Det är också lättare för läraren att upptäcka när eleven får 

koncentrationssvårigheter och andra svårigheter i klassrummet. Ytterligare en faktor läraren 

måste tänka på i klassrummet är att anpassa uppgifterna till elever med ADHD, det sätter 

stora krav på lärarens skicklighet och uppfinningsförmåga på grund av att eleverna inte kan 

koncentrera sig mer än en minut i taget. Ännu en faktor som måste ses över, enligt Gillberg, 

är att skapa en stimulusfattig omgivning i klassrummet. Det innebär att läraren tar bort alla 

oväsentliga detaljer och ”pynt” i klassrummet. 

 

 Kadesjö (2001) har samma mening som Gillberg när det gäller betydelsen av enskild 

undervisning. Han menar att det är väldigt viktigt att förbereda och planera skolgången 

ordentligt efter barnets individuella förutsättningar, oftast lär sig eleven mest under korta 

lektionspass, då de är ensamma med specialläraren. 

 

Duvner (1998) håller med Kadesjö när det gäller klassrumsmiljön. Men han tillägger att det är 

viktigt med en jämn belysning i klassrummet, för att elever med ADHD inte ska bli 

distraherade.   
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Psykologiskt perspektiv: 

 

Juul (2005) menar i likhet med Gillberg att det är viktigt att ta bort yttre stimuli, för att eleven 

med ADHD ska kunna koncentrera sig samt att placeringen i klassrummet är relevant. Det 

kan även vara bra med en avskärmning eller ett närbeläget grupprum i klassrummet, för att 

eleven ska kunna koncentrera sig. En ytterligare faktor som Juul tar upp är att hjälpa eleven 

att ta fram och påminna om sakerna och böckerna som eleven behöver i klassrummet.  

 

Hellström (1995) delar åsikterna med Juul. Men hon tillägger att det är en omöjlighet att 

reducera alla ljud och intryck som stör, däremot kan läraren hålla en tämligen låg ljudnivå i 

klassrumsmiljön. När det handlar om den fysiska miljön i klassrummet har exempelvis 

ventilation, temperaturen och akustiken stor betydelse för koncentrationsförmågan. Även den 

psykiska miljön är väsentlig att belysa. Klimatet och atmosfären i klassrummet spelar stor 

roll, exempelvis vilken inställning lärare förmedlar samt vilken samtalston läraren använder. 

 

Under tidigare forskning finns en avhandling som heter Concentration difficulties in the 

school environment – with focus on children with ADHD, autism and down´s syndrome, 

författaren Tufvesson är verksam inom psykologin. Där undersöker Tufvesson hur barn med 

ADHD, autism och downs syndrom kan koncentrera sig i sin lärmiljö i skolan. Resultatet från 

avhandlingen visade att faktorer angående skola och miljö påverkar barnens förmåga att 

koncentrera sig och att planeringen av skolbyggnadens utformning även är en viktig faktor att 

tänka på i det här sammanhanget.  

 

5.4.3 Relationer till kamraterna 

 

Medicinskt/biologiskt perspektiv: 

  

Kadesjö (2001) menar att när en konflikt uppstår mellan ett barn med 

koncentrationssvårigheter och en annan elev händer det ofta att barnet med 

koncentrationssvårigheter skyller ifrån sig eller hittar på ursäkter. När sådana situationer 

uppkommer är det viktigt att läraren säger till eleven i fråga och är bestämd. Eleverna behöver 

konsekventa lärare, särskilt de med ADHD. Det gäller att läraren kan styra situationerna som 

kommer upp och hitta bra lösningar på problemen. Vidare anser Kadesjö att beröm är ett bra 

sätt att använda sig av, som pedagog, för att kunna ändra barnens beteende. Men i en del 
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situationer behövs det negativa ”straff” för att betona elevens beteende. Exempel på 

bestraffningar kan vara att lyfta bort eleven från konfliktsituationen eller att förmåner dras in. 

Kadesjö fortsätter med att:  

 
Indragning av förmåner har ingen effekt som bestraffning för diverse olämpliga beteenden: 

”Idag har du varit så bråkig att du inte får vara med på utflykten imorgon!” (Kadesjö, 2001, s. 

234).    

 

Han menar att ovan citat inte hjälper barnet att förändra sitt beteende på grund av att han/hon 

inte förstår i efterhand vad som gick fel. Ska indragning av förmåner användas för att ha 

verkan på elevens beteende i positiv riktning ska det handla om överenskomna regler som inte 

följs av eleven. Till exempel: 

      
”Fortsätter du knuffa och störa de andra vid matbordet får du flytta till ett annat bord.” (Kadesjö, 

2001, s. 234).  

 

Iglum (1997) anser att även om föräldrarna är den fasta punkten för barn under uppväxten, är 

de jämnåriga kompisarna oerhört betydelsefulla för att lära sig sociala relationer. Elever med 

ADHD har ofta svårt med de sociala relationerna, på grund av att de har svårt med den sociala 

kompetensen. Pedagogerna kan underlätta detta genom lek och andra aktiviteter, vilket leder 

till att den sociala kompetensen och kommunikationsförmågan förmedlas. Det är viktigt, som 

lärare, att träna upp ovanstående med elever som har ADHD.    

 

Psykologiskt perspektiv: 

 

Juul (2005) anser, i likhet med Iglum, att elever med ADHD har svårt för den sociala 

kompetensen. Juul menar vidare att det är av största vikt att förändra barnens icke önskvärda 

beteende gentemot deras jämnåriga kamrater. För att lära eleverna det önskvärda beteendet är 

det viktigt, som lärare, att tala om hur eleven ifråga ska bete sig, istället för att visa tillrätta 

och tjata. Det är väsentligt att göra positiva omformuleringar av problemet och att sätta upp 

realistiska mål för eleven. 

 

Hellström (1995) har såsom åsikt att barn med ADHD ofta har svårigheter med 

kamratrelationen. Orsaken till detta är att barnen inte har den sociala kompetensen som 
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behövs för att lekar och umgänge ska bli gemensamma. Barnen har alltså svårt att förstå 

sociala regler, att sätta sig in i en annans perspektiv, klara av turtagning, kunna kompromissa, 

att det är en lek och att det inte är på riktigt. Det leder vidare till att hans/hennes kamrater ser 

personen som omogen och kan uppleva ett utanförskap.  

 

5.4.4 Miljön utanför klassrummet 

 

Medicinskt/biologiskt perspektiv: 

 

Axengrip & Axengrip (2004) anser att barn med koncentrationssvårigheter behöver få till 

exempel rasten och matsalssituationen planerad och strukturerad, här har pedagogerna en 

oerhört viktig uppgift. Eleverna ifråga är i behov av att lärarna är med som ett stöd på 

rasterna, för att hjälpa dem med samspelet med andra barn och ge dem förslag på vad de kan 

göra på rasterna. I matsalen är det viktigt att tänka på att ha bestämda platser och en vuxen 

som sitter bredvid eleven och hjälper henne/honom när det behövs. 

 

Kadesjö (2001) håller med Axengrip & Axengrip, men menar också att skolgårdens utseende 

är av stor betydelse för barn med koncentrationssvårigheter. Det bästa är om skolgården 

innehåller avgränsande lekytor, vilket leder till att barnen leker i mindre grupper, som är det 

bästa för alla barnen. 

 

Gillberg (2005) menar att om elever på skolan är omedvetna om att en elev har ADHD leder 

det till en bristande förståelse av övriga elever. Det kan i sin tur leda till att eleven blir utanför 

och mobbad på till exempel rasterna. Det kan vara en omedveten mobbningsprocess på grund 

av att kamraterna inte har någon förståelse för eleven med ADHD, eftersom de inte vet om 

elevens svårigheter.     

 

Psykologiskt perspektiv: 

 

Juul (2005) tycker att det är tvunget att planera rasterna lika väl som lektionerna planeras, för 

barn med koncentrationssvårigheter, på grund av att rasterna är oorganiserade vilket inte dessa 

barn klarar av. Det är viktigt att barnen har en fysisk aktivitet under rasten vilket ofta 

resulterar i mera ro under lektionen. Det är bra att i förväg fråga och planera vad barnet ska 

göra på rasten.  
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Hellström (1995) menar att det är lika viktigt att strukturera miljön utanför klassrummet, som 

till exempel på raster, i matsalen, i korridorer och uppehållsrum och på skolgården, för barn 

med koncentrationssvårigheter. Barn med ADHD är ofta utlämnade i de här situationerna och 

Hellström menar att det behövs en vuxen som är med barnet.  

 

5.4.5 Läromedel och hemuppgifter 

 

Medicinskt/biologiskt perspektiv: 

 

Gillberg (2005) menar att det är viktigt att barn med ADHD får hjälp med hemuppgifterna, av 

skolan. Får eleverna enbart hjälp med det hemma går det inte bra, har mycket erfarenhet inom 

forskning visat.  

 

Iglum (1997) anser först och främst att hemuppgifterna ska ses som en övning i studieteknik, 

självdisciplin och för att eleven ska lära sig att ta ansvar. Ses hemuppgifterna på det här sättet 

leder det till att läxorna inte är av största vikt. Det Iglum vill komma fram till är att med det 

här förhållningssättet gentemot läxor kan elever med koncentrationssvårigheter få mindre 

läxor, eftersom det ofta blir stora konflikter hemma mellan föräldrarna och eleven, mellan 

äraren och eleven. Vidare leder det till en konflikt mellan föräldrarna och läraren. Vidare 

menar Iglum att eleven även kan slippa läxor under en period, då konflikterna om läxorna är 

så stora att det inte leder någonstans när det gäller elevens kunskaper. Ytterligare en positiv 

följd blir att föräldrarna får ett större förtroende för skolan på grund av att problemen tas på 

allvar. Det är också viktigt att föräldrarna får kunskap, av pedagogerna, om hur de ska hjälpa 

eleverna med ADHD och andra koncentrationssvårigheter med läxorna.    

 

Kadesjö (2001) menar, i likhet med andra författare, att barn med koncentrationssvårigheter 

nästan alltid har konflikter med sina föräldrar kring läxorna. Men till skillnad från Iglum 

menar Kadesjö att dessa barn ska ha läxa som alla andra barn. Läxläsningen kan dock 

underlättas genom att föräldern vet vad barnet har i läxa och att läraren har en kontaktbok, där 

hon/han skriver vad barnet har i läxa.    
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Psykologiskt perspektiv: 

 

Juul (2005) menar att barn med ADHD inte ska behöva sitta längre med hemuppgifterna än 

sina klasskamrater, därför kan de behöva färre läxor, eftersom barn med 

koncentrationsstörningar inte kan koncentrera sig lika länge som andra barn. 

 

Hellström (1995) vet att många elever med ADHD har behov av anpassade läromedel och 

pedagogiska hjälpmedel. De behöver läromedel med tydliga instruktioner, bilder och lättläst 

text. Talböcker och datorn kan vara en stor hjälp för dessa barn, istället för de ordinarie 

läroböckerna. Datorprogrammen som är anpassade för elever med ADHD kan också vara bra 

när de ska göra läxan, men då måste de ha data hemma eller låna av skolan. Hellström menar 

att elevernas självförtroende växer när de lär sig via datorn, för de känner att de lär sig nya 

saker och tappar inte motivationen lika snabbt som i den ordinarie inlärningssituationen.   
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6. Resultat  
 

I litteraturstudien har litteratur valts som jag har funnit relevant, för att sedan analysera den 

och komma fram till resultaten. Hermeneutiken har varit utgångspunkt när litteraturen har 

tolkats, då jag först har sett på helheten för att sedan bryta ner det i bitar och sedan satt ihop 

delarna till en helhet igen och så vidare. Detta leder till en större förståelse av texten. En 

svaghet kan vara att litteraturen tolkas på olika sätt beroende på vem som tolkar litteraturen. 

Resultatkapitlet valdes att dela in i samma underrubriker som i litteraturstudien, se under 

rubriken 5.4 om pedagogiska strategier. Detta på grund av att resultaten i litteraturstudien 

utmynnar i de här underrubrikerna, som är läraren och bemötandet i undervisningen, 

klassrumsmiljön, relationer till omgivningen, utomhusmiljön samt läromedel och 

hemuppgifter. Slutligen skrivs de slutsatser som har kommit fram, genom litteraturen. Genom 

att utgå från ovan rubriker leder det vidare till att svar på mitt syfte och frågeställningar kan 

uppnås.  

 

6.1 Läraren och bemötandet i undervisningen 

Många forskare förstår inte hur det är i verkligheten, enligt pedagoger som har ett kategoriskt 

synsätt. Vidare visar litteraturen att ett kategoriskt synsätt leder till att läraren får ett 

maktperspektiv, där läraren ”vet bäst”. När det gäller det medicinsk/biologiska perspektivet 

ser Kadesjö (2001) och Duvner (1998) på bemötandet i undervisningen på liknande sätt. De 

menar att uppmuntran, beröm, tydlighet, gränser, struktur i vardagen, fasta rutiner och att utgå 

ifrån en helhetssyn på eleven är oerhört betydelsefulla strategier när det handlar om 

bemötandet av barn med ADHD. Författarna kommer också fram till att barnets 

självförtroende inte ska få negativa effekter på grund av hans/hennes svårigheter. Iglum 

(1997) är också verksam inom det medicinsk/biologiska perspektivet och håller med de 

föregående författarna, men skriver om ytterligare en dimension. Hon menar att andra 

svårigheter, som inte klassas som ADHD, måste ses som parallella svårigheter och inte något 

som beror på ADHD. I min studie finns även en föreläsning av Sam Goldstein med, som har 

kommit fram till liknande strategier som ovanstående författare genom intervjuer med vuxna 

som har haft ADHD sedan de var små. Juul (2005) och Hellström (1995) är verksamma inom 

det psykologiska perspektivet. En väsentlig skillnad från de föregående författarna är att de 

använder sig av pedagogiska strategier som utmynnar i att ändra barnens beteende genom att 

tala om för barnet om det önskvärda beteendet. De hjälper inte att tillrättavisa eleven, anser 



 
 

39  

de. Hellström (1995) betonar också vikten av att motivationen är oumbärligt för en elev som 

har ADHD.  

 

6.2 Klassrumsmiljön 

Gillberg (2005), Kadesjö (2001) och Duvner (1998), inom det medicinsk/biologiska 

perspektivet, menar att undervisningen i klassrummet ska individualiseras för elever med 

ADHD. Orsaken är att dessa elever inte klarar av att ta till sig instruktioner och kunskap i en 

större klass. Placeringen i klassrummet är ytterligare en faktor att beakta, menar författarna, 

annars kan inte eleverna koncentrera sig. En tredje faktor författarna tar upp är att det krävs en 

stimulusfattig omgivning i klassrummet. Juul (2005) och Hellström (1995), inom det 

psykologiska perspektivet, håller med ovannämnda författarna, men Juul (2005) menar att 

läraren måste även hjälpa eleven med att påminna om saker som hon/han behöver i 

klassrummet. Hellström (1995) menar att det är viktigt att tänka på den psykiska miljön i 

klassrummet. I litteraturstudien finns även med en avhandling om hur barn med bland annat 

ADHD kan koncentrera sig i sin lärmiljö. Resultatet, av studien, visade att skolan, miljön och 

byggnadens utformning påverkade barnens förmåga att koncentrera sig.    

 

6.3 Relationer till kamraterna  

När det handlar om ett medicinskt/biologiskt perspektiv menar Kadesjö (2001) att eleverna 

med ADHD behöver konsekventa lärare som kan styra konfliktsituationerna, mellan 

kamraterna. Vidare är beröm ett bra sätt att ändra barns negativa beteende, men ibland behövs 

det negativa ”straff”. Iglum (1997) anser, till skillnad från Kadesjö, att de sociala relationerna 

behöver tränas upp för elever med ADHD genom lek och andra aktiviteter. Juul (2005) och 

Hellström (1995), inom det psykologiska perspektivet, håller med Kadesjö. 

  

6.4 Miljön utanför klassrummet 

När både det medicinsk/biologiska perspektivet och det psykologiska perspektivet studerats är 

alla författarna överrens om att situationerna utanför klassrummet, tillexempel i matsalen och 

på rasten, måste vara strukturerad och planerad för barn med ADHD. Kadesjö (2001) tillägger 

också att barn med ADHD leker i mindre grupper om skolgården består av avgränsande ytor.  

 

6.5 Läromedel och hemuppgifter 

Alla författarna, i de båda perspektiven, är överrens om att barn med ADHD inte ska behöva 

sitta längre med sina läxor än andra barn. Det blir ofta konflikter i hemmet mellan föräldrarna 



 
 

40  

och eleven, med ADHD, när han/hon ska göra sina läxor. Men författarna är inte överrens om 

hur det ska lösas. Inom det medicinsk/biologiska perspektivet menar Gillberg (2005) att barn 

med ADHD bör få hjälp av skolan med hemuppgifterna. Iglum (1997) anser däremot att 

läxorna bör minskas och till och med ta bort läxorna under en period för att minska 

konflikterna mellan elev, föräldrar och skola. Kadesjö (2001) tycker däremot att alla barn ska 

ha läxor. 

 

6.6 Slutsats 

En del slutsatser har framkommit i litteraturstudien, både när det gäller likheter och skillnader 

angående första frågeställningen: Vilka strategier, för undervisningen, lyfts fram genom de 

olika utgångspunkterna (arv och/eller miljö) i forskning om ADHD? Det finns relativt många 

likheter mellan det medicinsk/biologiska (arv) och det psykologiska (miljö) perspektivet. 

Likheterna består av att uppmuntran, beröm, tydlighet, gränser och struktur är oerhört 

väsentliga strategier, för lärare, i undervisningen av elever med ADHD samt att lärarna är 

konsekventa. Forskarna är likaså eniga om att lärarna ska utgå ifrån en helhetssyn på elever 

med ADHD och att dessa elever behöver ha en individanpassad undervisning. Ytterligare 

likheter mellan de två perspektiven är att situationerna utanför klassrummet måste vara 

strukturerade och välplanerade. Alla författarna är även överrens om att elever med ADHD 

inte ska sitta längre med sina läxor än övriga barn.  

 

En väsentlig och viktig skillnad, mellan de båda perspektiven, ligger i det psykologiska 

perspektivet där författarna menar att lärarna ska ändra barnens negativa beteende till ett 

eftersträvansvärt positivt beteende och inte bara tillrättavisa eleverna. Ännu ett par skillnader 

är att Juul (2005), med det psykologiska perspektivet, anser att elever med ADHD behöver 

hjälp av sin lärare med att påminnas om läxor och saker som hon/han behöver i klassrummet. 

Medan Hellström (1995) betonar vikten av den psykiska miljön i klassrummet. Inom det 

medicinsk/biologiska perspektivet är författarna oense om hur läxorna ska hanteras i samband 

med barn som har ADHD. Gillberg (2005) menar att skolan ska hjälpa eleverna med läxor, 

Iglum ((1997) tycker däremot att läxorna ska minskas och kan också tas bort under en 

begränsad period och Kadesjö (2001) anser att alla elever som går i skolan ska ha läxor. 

Enligt min studie handlar den absolut största skillnaden mellan det medicinsk/biologiska (arv) 

och psykologiska (miljö) perspektivet om orsakerna till att barn får ADHD. Alla forskare är 

överrens om att det är ett samspel mellan arv och miljö, men de finns en del motstridigheter 

om vilket som väger tyngst, som skrevs tidigare.  
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I andra frågeställningen, Vilka blir konsekvenserna, enligt forskningen om ADHD, om 

pedagogerna har ett relationellt perspektiv respektive ett kategoriskt perspektiv, i 

undervisningen, när det handlar om elever med ADHD?, har följande slutsatser kommit fram. 

Har läraren, i huvudsak, ett relationellt förhållningssätt leder det till att han eller hon tittar på 

elevens omgivning (miljön). Det resulterar i att de ser på skolan som en arena för alla, där 

samtliga elever inkluderas i klassrummet. En lärare som, i första hand, har ett kategoriskt 

förhållningssätt tittar på eleven som individ, det är endast eleven som har problem och det 

tittas inte på omgivningen. I undervisningen resulteras det bland annat i att elevens 

svårigheter ses kortsiktigt. Som skrevs tidigare är det kategoriska perspektivet vanligast hos 

lärare idag på grund av att det finns för få resurser på skolorna. Enligt min studie har både det 

relationella och det kategoriska perspektivet ska användas samtidigt, beroende på elevens 

problem.  

 

Resultaten som framkommit är ganska säkra på grund av att relevant litteratur har används, 

men resultaten kan även vara osäkra, i studien, på grund av att människor tolkar texter på 

olika sätt.  
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7. Diskussion: sammanfattning och analys 
 

Arbetet med den här litteraturstudien gick över förväntan, men det tog längre tid att utföra den 

än vad jag hade räknat med. Det tog tid att finna relevant litteratur till litteraturstudien, på 

grund av att det finns mycket material kring mitt arbete. När relevant litteratur var vald 

påbörjades undersökningen, vilket var spännande, intressant och lärorikt samtidigt som det 

krävdes ett oerhört stort engagemang och enormt arbete. Vidare anser jag att undersökningen 

är väl genomförd och den har gett mig mycket ny kunskap och nya förhållningssätt. En 

svårighet med undersökningen, metoden, har varit att tolka litteraturen, alla människor tolkar 

på olika sätt. Det har även varit en stor utmaning att genomföra undersökningen, vilket är bra 

för ens framtida pedagogroll, där lärare ställs inför nya utmaningar dagligen. Undersökningen 

är även relevant för forskningen, då skillnader och likheter mellan de olika perspektiven blir 

synliga i studien.   

 

Min första frågeställning handlade om vilka strategier som lyfts fram i undervisningen genom 

utgångspunkterna arv (medicinskt/biologiskt perspektiv) och miljö (psykologiskt perspektiv) i 

forskning om ADHD. Som jag skrev i resultatet finns det många likheter mellan de två 

perspektiven. Jag tror att det delvis beror på att undervisningen av barn med ADHD beror 

relativt lite på om forskarna tittar på arv eller miljö. Skillnaden mellan perspektiven ligger 

mer på vad orsakerna är när det handlar om ADHD. Vidare visade resultaten att skillnaderna i 

undervisningen skilde sig åt inom det egna perspektivet. Det är ytterligare ett bevis på att 

undervisningen av barn med ADHD inte beror på arv eller miljö. Den enda viktiga skillnaden, 

mellan de båda perspektiven, handlade om att i det psykologiska perspektivet, menar 

forskarna att lärarna ska ändra barnens negativa beteende till ett eftersträvansvärt positivt 

beteende och inte bara tillrättavisa eleverna. Jag har inte funnit fler skillnader som delar upp 

de två perspektiven så radikalt. Skillnaderna ligger mer inom de enskilda perspektiven. Inom 

det medicinsk/biologiska perspektivet skiljer sig synen på läxor mycket, där Iglum (1997) 

anser att läxorna har mindre betydelse för barn med ADHD och kan minskas eller tas bort 

under en begränsad period medan Kadesjö (2001) menar att alla elever som går i skolan ska 

ha läxor. Jag delar Iglums mening när det handlar om läxor till barn med ADHD. Jag anser att 

det leder till en bättre relation mellan eleven, föräldrarna och läraren. Vidare, menar jag, att 

pedagogen får avgöra i varje enskilt fall om elevernas läxor. Hellström (1995) är den enda 

författaren som diskuterar hur viktig den psykiska miljön i klassrummet. Jag håller med 
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Hellström om detta, på grund av att jag anser att klimatet i klassrummet spelar en väsentlig 

roll för undervisningen. Jag trodde att min undersökning skulle resultera i fler skillnader 

mellan utgångspunkterna arv (medicinskt/biologiskt perspektiv) och miljö (psykologiskt 

perspektiv), när det handlar om strategier i undervisningen.  

 

Min andra frågeställning handlade om konsekvenserna, enligt forskning om ADHD, om 

pedagogerna har ett relationellt perspektiv respektive ett kategoriskt perspektiv, i 

undervisningen, när det handlar om elever med ADHD. Jag hoppas och tror att jag kommer 

att ha både ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv, beroende på situationen. Har läraren, 

i huvudsak, ett relationellt förhållningssätt leder det till att han eller hon tittar på elevens 

omgivning (miljön). Det resulterar i att de ser på skolan som en arena för alla, där samtliga 

elever inkluderas i klassrummet. En lärare som, i första hand, har ett kategoriskt 

förhållningssätt tittar på eleven som individ, det är endast eleven som har problem och det 

tittas inte på omgivningen. I undervisningen resulteras det bland annat i att elevens 

svårigheter ses kortsiktigt. Det leder också till segregering av elever om läraren har ett 

kategoriskt perspektiv, eftersom hon/han bara ser att individen har problem. Resultatet blir att 

eleven får enskild undervisning och är inte delaktig i klassrumsmiljön lika mycket. Jag anser 

att det är rimligare att eleven får vara med så mycket som möjligt i klassrummet, då gäller det 

att ha det relationella perspektivet i fokus. Som tidigare skrevs är det kategoriska perspektivet 

vanligast hos lärare idag på grund av att det finns för få resurser på skolorna. Enligt min 

studie har jag funnit att både det relationella och det kategoriska perspektivet ska användas 

samtidigt, beroende på elevens problem.  

 

Vidare vill jag diskutera kring en avhandling, som jag skrev om innan, Concentration 

difficulties in the school environment – with focus on children with ADHD, autism and 

down´s syndrome och den är skriven av Catrin Tufvesson. Resultaten av den studien visade, 

som sagt, att miljöfaktorer samt hur byggprocessen av skolan är planerad påverkar barnens 

förmåga att koncentrera sig. Jag anser att det ligger mycket sanning i det som Tufvesson har 

kommit fram till. I min egen undersökning har jag kommit fram till att miljön är oerhörd 

väsentlig, vilket utmynnar i att de här tankarna måste finnas redan när en ny skola byggs. 

Planeras en skola utifrån det här synsättet är det lättare för pedagoger att undervisa elever med 

ADHD och andra koncentrationssvårigheter. Det blir lugnare i klassrummet och eleverna mår 

bättre, tror jag.  
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I resultatet framkom det att orsakerna kring ADHD är det som skiljer forskarna åt, därför är 

det angeläget att diskutera runt debatten mellan Kärfve och Gillberg som handlar om 

diagnosens vara eller inte vara (se rubrik 5.2). Jag kan hålla med Gillberg om en diagnos ges 

innebär det fler resurser i skolan till eleven samt att det kan vara en befrielse för föräldrarna. 

Men nackdelarna är fler och det drabbar framförallt eleven som får en diagnos. Jag delar 

Kärfves åsikter och anser att en diagnos många gånger leder till dåligt självförtroende och 

utanförskap. Vidare menar jag, i likhet med Kärfve, att det är enormt betydelsefullt att titta på 

miljön runt omkring barnet och ändra på den. 

 

Innan jag började skriva min uppsats, trodde jag, att min uppfattning kring frågeställningarna 

skulle bli ännu klarare. Under arbetets gång har jag vridit och vänt på mina egna 

förhållningssätt och uppfattningar, vilket har lett till en större förståelse för pedagoger på 

grund av alla dilemman de möter i sin vardag i skolan. Litteraturstudien har gett mig mycket 

kunskaper som jag har användning av i min framtida yrkesroll som pedagog. Jag anser att det 

är av yttersta vikt att reflektera kring det relationella och kategoriska perspektivet under hela 

sin tid som lärare. De pedagogiska strategierna som kom fram i resultatet är nödvändigt att 

använda sig av i sin yrkesroll. För att kunna möta elever med ADHD på bästa sätt krävs det en 

medvetenhet om de pedagogiska strategierna och vad det relationella och kategoriska 

perspektivet innebär.  

 

7.1 Fortsatt forskning 

Mitt förslag till fortsatt forskning, i det här ämnesområdet, är att forska kring hänsynstagandet 

som skolorna tar på miljön när de bygger nya skolor samt om det skiljer sig mellan 

kommunala och privata skolor.  
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Bilagor   
  

Bilaga 1:  
 

Diagnoskriterier  

DSM-IV  

I följande stycke presenteras de diagnoskriterier för ADHD, enligt manualen; DSM-IV.  

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). I manualen fastställs vilka 

kriterier som gäller för en bestämd diagnos. När det handlar om diagnosen ADHD, de 

symtom som forskare funnit karaktäriserar problemområdena; uppmärksamhetsstörning, 

överaktivitet och impulsivitet. För att diagnosen ADHD ställs följande krav: Förekomsten av 

flera symtom under lång tid, där vart och ett av symtomen avviker markant från vad man 

väntar sig utifrån barnets ålder, kön och även utvecklingsnivå. Problemen måste ha visat sig 

före sju års ålder och får inte vara övergående utan ska ha funnits under minst ett halvår. 

Svårigheterna ska ha allvarlig inverkan på individens sätt att fungera och ge betydande 

problem i minst två olika typer av situationer i vardagslivet t.ex. på arbetet, i skolan och 

hemmet. Om symtomen bättre förklaras av någon annan psykisk störning, som 

utvecklingsstörning eller autism, ska inte diagnosen ADHD användas som huvuddiagnos 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 

Kriterier för ADHD 

– Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSMIV 

(APA, 1995): 

A. Antingen (1) eller (2): 

1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i 

minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig 

med utvecklingsnivån: 

 

Ouppmärksamhet 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, 

yrkesliv eller andra aktiviteter 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller 
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lekar 

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 

skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på 

trots eller på att personen inte förstår instruktionerna) 

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som 

kräver mental uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor) 

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. 

leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i) är ofta glömsk i det dagliga livet. 

 

2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat 

i minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig 

med utvecklingsnivån: 

 

Hyperaktivitet 

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte 

sitta still 

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där 

personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund 

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses 

lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara 

begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

f) pratar ofta överdrivet mycket. 

 

Impulsivitet 

a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 

b) har ofta svårt att vänta på sin tur 

c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras 

samtal eller lekar). 
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B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller 

ouppmärksamhet skall ha funnits före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen (”some 

impairment from the symptoms”) föreligger inom minst två områden 

(t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning 

(”there must be clear evidence of clinically significant impairment”) 

socialt eller i arbete eller studier. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande 

störning i utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt 

syndrom och förklaras inte bättre av någon annan psykisk störning. 

 

Undergrupper 

� Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, (ADHD) i 

kombination. Både kriterium A1 och A2 har varit uppfyllda under de 

senaste sex månaderna. 

� Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen 

bristande uppmärksamhet. Kriterium A1 har varit uppfyllt 

under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A2. 

� Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen 

hyperaktivitet/impulsivitet. KriteriumA2 har varit uppfyllt 

under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A1. 

För personer (i synnerhet vuxna och ungdomar) med symtom som inte 

längre helt uppfyller kriterierna skall ”i partiell remission” också anges (Socialstyrelsen, 

2002). 
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Bilaga 2: 
    

  Uppläggning av det som ska läras in 

 

     • Kopiering. Med hjälp av kopiater kan läraren förstora, klippa bort oväsentligheter,    

       arrangera text och bilder på ett annat sätt än originalet eller lägga till något som barnet har     

       egna erfarenheter eller intresse av. Man kan på så sätt även utforma uppgifter och en  

       uppläggning som är avpassad efter den enskilda elevens behov, intressen och förmåga. 

 

     • En sida i taget (med en uppgift på varje). Att få uppgifterna på speciella sidor är en  

       lättnad för många elever, eftersom de då kan se slutet på det arbete de ska utföra. En hel  

       bok är för många något oöverstigligt. Om man har svårigheter med tidsperspektivet, har      

       man också svårt för att förhålla sig till det faktum att man ska göra något nu, något nästa  

       vecka och ytterligare något annat nästa termin. Då är en sida i taget en bra lösning. Man  

       kan också vika papperet på mitten för att eleven ska ha full kontroll över vad som ska  

       göras först och vad som ska ske sedan.  

 

     • Håll ordning på alla lösa papper. Ett annat genomgående drag hos elever med ADHD är   

       att det har svårt att organisera saker och ting. Många ADHD-barn klarar inte av att skapa  

       överblick och hålla ordning på det lösbladssystem som uppgifter på enskilda sidor kan  

       medföra. Det mest lämpliga är då att använda sig av pärmar eller att man klistrar in  

       sidorna i anteckningsböcker för att ha allt det som hör ihop samlat på ett ställe. Allra  

       enklast är det kanske att ha en pärm med ark i olika färger som skiljer ämnen och teman  

       åt (och med motsvarande färgkod på schemat och i de böcker som hör till respektive  

       ämne).    

  

     • Är man färdig så är man färdig. Jag har mött många elever som är totalt ointresserade av  

       att spara sina utförda uppgifter. Antingen får läraren produkten som gåva eller så frågar  

       eleven om det är OK att kasta den. ”Gjort är gjort”, och det finns väl egentligen ingen  

       anledning att eleven ska spara på de uppgifter som fullgjorts. Han eller hon kommer  

       aldrig att ta fram dem igen som repetition eller för att gå igenom de fel som har begåtts. 

 

     • Återkoppling på den ämnesmässiga utvecklingen. Det är dock viktigt att läraren bevarar  
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       elevens arbetsuppgifter (i varje fall ett urval av dem). Det utgör ett utmärkt material för  

       att ge eleven konkret återkoppling på sin utveckling i ett ämne eller när det gäller  

       förbättring av handstilen genom att man kan jämföra mellan hur det såg ut tidigare och  

       hur det är nu (Iglum, 1997, s. 195-196).       
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Bilaga 3: 
     Tio tips för strukturering och organisering av livet för ett barn med ADHD;   

     Hallowell & Ratey, 1994 a, s. 224-225 

 

1. Skriv ner vad problemet handlar om. Sitt ner med barnet eller hela familjen och 

      specificera vilka konkreta arenor problemen uppstår på. Det är en bra utgångspunkt för   

      att definiera (och avgränsa) problemen i stället för att låta dem vara generella och täcka   

      alla områden. 

     2.   Kom fram till specifika insatser för varje arena.  

     3.   Använda konkreta påminnelser som minneslistor, tabeller och ringklockor. 

     4.   En beskrivning av vilka belöningar och positiva ting man kan uppnå är bra att ta till.  

           Betrakta det inte som mutor utan som positivt fungerande redskap. 

5. Ge ofta återkoppling. Barn med ADHD är sällan medvetna om vad de är i färd med att  

      göra, och låt det inte uppstå kaos innan ingripandet.  

6. Fördela ansvar på alla områden där detta är möjligt. 

7. Ge rikligt med beröm och positiv återkoppling. 

8. Utvärdera i samarbete med föräldrarna. Låt en elevassistent eller en stödkontakt hjälpa 

till vid läxläsningen så att föräldrarna inte förlorar sina normala roller genom att de 

måste bli förmyndare, övervakare och extralärare för sina barn.  

9. Låt barnet använda de redskap som visar sig vara effektiva i undervisningen. Behåll det 

som fungerar bra och pröva olika insatser och hjälpmedel. Vissa barn har till exempel 

god hjälp av en ringklocka (som ringer med 15 eller 20 minuters mellanrum) när de ska 

göra sina läxor, medan andra får god hjälp till att göra sina uppgifter om det finns ett 

rättstavningsprogram på datorn. Åter andra kan koncentrera sig bäst med hjälp av en 

freestyle och att de kan läsa in uppgifterna på band.  

10. Alltid förhandling istället för kamp! (Iglum, 1997, s. 220-221).         
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