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Abstract 

The survey aims to highlight and describe how the schools' teaching strategies look like in the 

work of pupils from the neuropsychiatric disability AD/HD (Attention Deficit / Hyperactivity 

Disorder). The pedagogical strategies have been investigated in an integrated and segregated 

teaching method. 

      The study is qualitative in nature where the interviews conducted, first with a student who 

has been diagnosed AD/HD but also with teachers from each school who is well versed in 

student teaching and work. 

      The results of the study show that knowledge and commitment about AD/HD is crucial to 

students' role and function in school. If knowledge and commitment is sufficient for the stu-

dent teaching tailored to student needs and the risk of misunderstandings occur decreases. 

Security is a key factor for students who have been diagnosed AD/HD and learning form in 

itself is no guarantee that students will feel safe. Students have in the two teaching methods 

stressed that they feel safe at school and with their education and therefore has no teaching 

method preferred. It's more about building relationships, which in turn is essential for the stu-

dents to embrace the teaching strategies at all. Building relationships with students also need 

their pedagogical strategies. They are determined in turn by the patience, time, reliability and 

solid understanding. 

      The conclusion of the investigation, regardless of the type of instruction form the pupil is 

given, is that knowledge and the willingness of school personnel to understand the neuro-

psychiatric disability AD / HD is necessary for the pupil needs to be able to satisfy.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, AD/HD, skola, pedagogiska strategi-

er, integrerad undervisning, segregerad undervisning. 
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Inledning och bakgrund 
En bidragande faktor till mitt intresse för den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen 

AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) är flera nära personliga anknytningar 

till människor som har diagnosen AD/HD.1 Dock är den främsta orsaken till intresset och 

inspirationen förankrat i ett flertal möten jag haft med elever i grundskolan som har 

diagnosen AD/HD. Mötena har bland annat skett i samband med den 

verksamhetsförlagda delen av min lärarutbildning och även genom vikariat på olika 

skolor. Mötena har ägt rum under de cirka fem år jag studerat på högskolan. Att få 

bevittna hur en elev i skolan gång på gång får höra att den inte duger till eller klarar av 

att utföra sitt arbete känns otroligt sorgligt. Denne elev som tillsammans med en stor del 

andra elever har diagnosen AD/HD faller ofta offer för andras tankar om att de är 

ouppfostrade eller lata. 

      I egenskap av blivande lärare anser jag att det är min plikt och mitt ansvar att ha 

kunskaper om denna funktionsnedsättning eftersom tre till fem procent av barn i 

skolåldern beräknas ha AD/HD.2 Det skulle alltså motsvara cirka en till två elever i varje 

klass. Under flera möten med elever som har diagnosen AD/HD är min uppfattning att 

lärare borde ha bättre och ökade kunskaper om den här typen av funktionsnedsättning. 

Bristande kunskaper om AD/HD kan leda till att elevernas särskilda behov inte 

tillfredställs trots att skolan har skyldighet att följa skollagen som bl.a. uttrycker: "I 

utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov." 3 

      Förutom att undersökningen ska ge en förklaring av vad AD/HD är och innebär 

berörs också perspektiv som handlar om förhållningssätt och förutfattade meningar. En 

stor del av problematiken hos personer och elever som har AD/HD är möten med 

människor som har just olika förutfattade meningar. Om jag som lärare till en elev som 

har AD/HD kan visa gedigen förståelse och omtanke skulle eleven först och främst 

kunna fokusera på och kämpa med sina egna svårigheter snarare än att få bukt på de 

svårigheter som min okunskap och förutfattade meningar kan innebära. 

                                                                  
1 Snedstrecket mellan AD och HD används i denna undersökning för att tydliggöra att det finns personer som har 

AD/HD som antingen har AD eller HD, eller både och.  
2 Iglum Rönhovde (2006) sid: 8  
3 Utbildningsdepartementet. Skollagen, 1 kap 2§ 
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      Feldiagnostiseringar riskerar att bli en följd om kunskaperna om AD/HD är alltför 

bristfälliga. I media kan man också i olika sammanhang läsa om att en stor andel 

kriminella har diagnosen AD/HD. Kjell Modigh, tidigare chefsöverläkare vid en psykiat-

risk klinik, redovisar i en artikel att ungefär 25 procent av personer som sitter häktade 

eller på anstalt har diagnosen AD/HD.4 

      Vad jag mot den bakgrunden mer konkret har intresserat mig för är hur arbetet i den 

obligatoriska skolan, ser ut med elever som har diagnosen AD/HD. Både i en integrerad 

och i en segregerad undervisningsform. 

      Denna undersökning har inte gått helt enligt planerna och jag har under arbetets gång 

fått handskats med flera hinder och svårigheter. Svårigheterna har till stora delar handlat 

om att jag blivit nekad tillträde till de olika miljöerna och personerna jag velat undersöka 

och samtala med. Skolorna har i flera fall hänvisat till sekretesslagar och att det för 

elever och deras anhöriga kan vara mycket känsligt att låta mig som utomstående få 

betrakta skolans verksamhet.  Den problematiken har inneburit att undersökningens 

utformning inte riktigt blev som jag tänkt mig. Det empiriska material jag däremot 

lyckats samla in har istället legat till grund för att försöka se skolors pedagogiska 

strategier i arbetet med elever som har diagnosen AD/HD snarare än att synliggöra  

elevernas perspektiv och bild av skolan och dess pedagogiska strategier.  

      Dessa svårigheter i sig tillför också en del av undersökningens slutsatser. Många av 

eleverna som har diagnosen AD/HD befinner sig i miljöer som är skyddade på olika sätt 

där utomstående nekas tillträde att bemöta och förstå eleverna och deras undervisning.  

      Denna bakgrund motiverar varför uppsatsen är uppdelad och disponerad i två delar. 

Den ena delen utgörs av olika forskare och författares sätt att beskriva och resonera kring 

personer och elever som har diagnos AD/HD och hur de bör bemötas. Delen är vidare 

utformad efter undersökningens frågeställning och har efter hand anpassats mer till det 

insamlade empiriska materialet. Denna del är tyngdpunkten i undersökningen.  

      Den andra delen utgörs av det empiriska material jag samlat in utifrån intervjuer med 

skolpedagoger och elever. Arbetets två delar går hand i hand där samma fenomen 

undersöks men ur två olika perspektiv, det teoretiska och det praktiska perspektivet.   

                                                                  
4 Läkartidningen. http://www.lakartidningen.se articleId=3991 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Syftet med arbetet är att synliggöra och beskriva skolors, i det obligatoriska 

skolväsendet, pedagogiska strategier i arbetet med elever som har den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen AD/HD diagnostiserad. Dessa skolors pedagogiska strategier 

kommer att synliggöras såväl i en integrerad som i en segregerad undervisningsform.  

Frågeställningar 

Huvudfrågeställningen i arbetet är: 

Hur ser skolors pedagogiska strategier ut i arbetet med elever som har diagnosen 

AD/HD? Hur ser strategierna ut i skolan med integrerad undervisning respektive 

strategierna i skolan med segregerad undervisning? 

 

Huvudfrågeställningen ska belysas utifrån frågor som: 

• Vilka pedagogiska strategier finns i respektive skola i arbetet med elever som har 

diagnosen AD/HD? 

• Vilka motiv har dessa strategier i respektive skola? 

• Hur tillämpas strategierna i skolan och i undervisningen?
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Tidigare forskning på området 

Avgränsning 

Vid valet av litteratur har jag dels använt mig av litteratur jag känner till sedan tidigare 

och dels sökt efter litteratur och senaste forskning kring AD/HD, skolan och 

specialundervisning via olika biblioteks databaser. Ytterligare litteratur har jag kommit i 

kontakt med via specialpedagogiska skolmyndigheten. Den litteratur jag hittat som 

närmare knyter an till arbetets frågeställning har närmast uteslutande handlat om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, AD/HD och specialpedagogik. Den tidigare 

forskning som berörs och behandlas består mestadels av böcker och vissa artiklar. Nedan 

presenteras den tidigare forskning som varit övervägande i den här undersökningen. All 

tidigare forskning som undersökningen knyter an till blir alltså inte presenterad i det här 

kapitlet. Den tidigare forskning som inte nämns under det här kapitlet blir istället 

presenterat under undesökningens gång.   

 

Presentation av tidigare forskning     

Professor och fil.dr. i pedagogik Peder Haug berör i sin bok, Pedagogiskt dilemma: 

Specialundervisning, elever som är i behov av särskilt stöd. Haug diskuterar fenomenet 

utifrån aspekten specialundervisning. Vidare berör Haug vikten av att lokalisera elevens 

svaga sidor för att kunna skräddarsy undervisningen till eleven.5  

      Antologin Barn med behov av särskilt stöd ger en översikt över olika problem som 

kan uppkomma inom specialundervisningen. Här diskuteras bl.a problematiken med 

människors attityder gentemot elever som har funktionsnedsättningar.6  

      Christoffer Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare vid 

barnneuropsykiatriska enheten vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, är en av 

de främsta forskarna inom AD/HD-forskningen. Boken Ett barn i varje klass – om 

ADHD och DAMP är en sammanfattning av den kunskap som finns om ADHD och 

                                                                  
5 Haug. (1998) 
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DAMP och beskriver vidare vad som behövs för att hjälpa de barn och elever som har 

funktionsnedsättningar av dessa slag.7  

      Lisbeth Iglum Rönhovde, fil.kand. i specialpedagogik i Norge, beskriver i boken, Om 

de bara kunde skärpa sig!Barn och ungdomar med ADHD och Tourettes syndrom,  hur 

ADHD och dess symptom kan yttra sig. Vidare redogörs hur det pedagogiska arbetet och 

omgivningen kan anpassas till barn och ungdomar som har ADHD.8  

      Inga-Lill Vernersson, universitetslektor i pedagogiskt arbete och verksam 

lärarutbildare och fortbildare i specialpedagogik och svenska vid Lunds universitet, 

behandlar i boken Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv frågor rörande 

specialpedagogik som lärare ställs inför i sin verksamhet.9 

       

                                                                                                                                                         
6 Asmervik,S & Ogden, T & Rygvold, A-L (1993) 
7 Gillberg (2005) 
8 Iglum Rönhovde (2006) 
9 Vernersson (2002) 
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Kunskapsöversikt  
 

AD/HD har sannolikt funnits i alla tider men har kommit att benämnas olika under årens 

lopp. AD/HD är tillsammans med DAMP samlingsbegrepp som omfattar symptom från 

flera funktioner i hjärnan. En person som har AD/HD upplever sig själv som helt normal 

men i mötet med omgivningen är risken överhängande att dömas och anses som 

annorlunda.10 Omgivningen kan uppleva personer som har AD/HD som bl.a. hyperaktiva 

med uppmärksamhetsproblem. En annan uppfattning är att personer som har AD/HD har 

aggressionsproblem. 

      Elever som har diagnosen AD/HD beskrivs ofta som okoncentrerade och störande i 

negativa bemärkelser. En person som har AD/HD vet ofta att dagarna kan fungera helt 

olika. Att de ena dagen kan prestera väl och ta sig an olika uppgifter utan svårigheter 

medan de nästkommande dag endast med största svårighet kan utföra samma uppgifter 

som dagen innan. Trots denna svårighet är dessa elever som har AD/HD tvungna att, 

p.g.a. skolplikten, befinna sig i och fungera i en förutbestämd miljö, nämligen i skolan. 

      Personer som har något som försämrar en funktion ser ofta inte det i sig som sitt 

största hinder utan hindret förstoras upp och blir ett faktum i mötet med omgivningen. 

Bristande kunskaper hos omgivningen är ofta det som är den största bidragande orsaken 

till att funktionsnedsättningen blir en svårighet och ett handikapp.11 

      I skolor såväl som i övriga samhället är arbetet med elever och personer som har 

AD/HD olika. Barn som har AD/HD kan i skolans värld antingen integreras i eller 

segregeras från skolans ordinarie undervisning. Det är framförallt möten med elever i 

dessa olika skolmiljöer som insirerat mig att vilja undersöka mer om just skolors 

strategier i arbetet med elever som har AD/HD. 

                                                                  
10 Gillberg (2005) sid.11 
11Asmervik,S & Ogden, T & Rygvold, A-L. (1993) sid. 7 
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Lagar och skolans skyldigheter 

Det finns idag ett stort behov av insatser för undervisning av barn med särskilda behov 

av stöd. Att organisera någon form av specialundervisning för dessa elever kräver så 

mycket mer än bara organisation för att undervisningen också ska ha kvalitet. 12 

      I grundskoleförordningen, skollagen och i läroplanen, Lpo 94, finns uttryck och 

beskrivningar som bl.a. "elever med behov av särskilt stöd" och "elever med särskilda 

behov". Elever som har diagnosen AD/HD ingår alltså i de ovan nämnda grupperna. I 

Lpo 94 kan man också läsa att "Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan utbildningen inte 

göras lika för alla." 13 

      Elever förväntas av skola och lärare att vara disciplinerade, fungera i grupp, följa och 

lösa uppgifter och vara koncentrerade på beställning. När man som lärare upptäcker och 

kommer till insikt att eleverna i alla situationer inte kan leva upp till det som lärare ofta 

förväntar eller som undervisningen kräver kan man som lärare ofta stå ut med enstaka 

avvikelser hos elever. Om bettendet och avvikelserna å andra sidan är konstanta kan 

problem uppstå. Om en elev uppvisar symptom på AD/HD och läraren och klasskamrater  

inte förstår elevens agerande riskerar eleven att bli marginaliserad. 

      Skolverket uttrycker att varje lärare ska besitta stor kompetens för att kunna avgöra 

och urskilja vilka elever som har en funktionsnedsättning och är i behov av särskilt stöd. 

Avsaknaden av kunskap och kompetens hos lärare om elever som har 

funktionsnedsättningar kan på kort tid innebära att elevernas särskilda behov inte 

identifieras och tillfredsställs och följden kan bli att kriterier och mål inom ämnet inte bli 

uppnådda av eleven. För att fånga upp eleverna innan de hamnar helt utanför 

undervisningens och skolans ramar behöver många lärare vägledning av specialister på 

området. Grundskoleförordningen säger: 

          Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på annat 

sätt har framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett 

åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid 

                                                                  
12 Haug. (1998) sid 11 
13 Lpo 94: sid. 6 
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utarbetandet av programmet. 14 

      När ett åtgärdsprogram utformas är frågan om inkluderande eller exkluderande 

undervisning för den gällande eleven oundviklig. Åtgärdsprogrammet ska bl.a. innehålla 

vilka specialpedagogiska insatser som krävs för att anpassa undervisningen till elevens 

förutsättningar och behov. För att fastställa vilken undervisningsform eleven behöver 

finns ett särskilt stycke i grundskoleförordningen: 

 Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i 

första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får 

sådant stöd istället ges i en särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall efter samråd med eleven 

och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevens placering i en särskild 

undervisningsgrupp.15 

AD/HD – diagnostisering och dess problematik 

För att besluta om en person har AD/HD krävs att det görs en noggrann utredning av 

läkare, psykolog och barnets pedagog. Utredningen är dels en medicinsk undersökning 

med olika tester samt intervjuer med personen ifråga och dennes anhöriga. I utredningen 

bedöms både personens aktuella tillstånd och situation men också hur symptomen yttrat 

sig under uppväxten. 16 

      AD/HD-diagnos ställs utifrån kriterier som tre olika typer av AD/HD innebär.17 

Kriterierna innefattas under fenomenen: 

a) uppmärksamhetsbrist 

b) överaktivitet och bristande impulskontroll 

c) kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet 18 

      Kriterierna finns mer utförligt beskrivna under uppsatsens tidigare avsnitt där 

                                                                  
14 Utbildningsdepartementet: Grundskoleförordning 1994, 5kap 1§ 
15 Utbildningsdepartementet: Grundskoleförordning 1994, 5 kap 5§ 
16 Riksförbundet Attention: http://www.attention-riks.se/index.php/adhd-damp-.html (2009-12-02) 
17 Mer ingående beskrivning av de olika typerna av AD/HD finns i uppsatsens del där AD/HD definieras. 
18 Gillberg (2005) sid. 17 
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AD/HD förklaras och definieras. Vad som återigen kan vara relevant att understryka i 

samband med diagnostiseringsprocessen av AD/HD är att en person som uppfyller fler 

än hälften av symptomen i en period av sex månader har med stor sannolikhet AD/HD. 19 

      För att elever i skolan ska kunna fungera efter principen lika rätt har Peder Haug, 

fil.dr. och professor i pedagogik, i det sammanhanget resonerat kring begreppet ’den 

kompensatoriska lösningen’ som vad man skulle kunna säga är en typ av tillfällig 

specialundervisning. Innebörden av begreppet är att skolan ska ge elever möjligheter i 

form av extra resurser under en viss period. För att göra detta krävs att man lokaliserar 

den enskilda elevens svagheter och arbetar vidare med att förstärka eleven. För att kunna 

synliggöra elevens svaga respektive starka sidor krävs att man ställer en diagnos på 

eleven. Efter en kartläggning ska elevens utbildning kunna utformas så att eleven 

utvecklas. De resurser eleven får syftar till att utveckla eleven till samma nivå som de 

andra eleverna inom det gällande kunskapsområdet och att eleven ifråga inom sinom tid 

ska återgå till den ordinarie undervisningen. Elevernas svaga sidor beskrivs som något 

abnormt i förhållande till det normativa eftersom målet är att kunna fungera i olika 

”normala” sammanhang. 

      Denna typ av lösning för elever i behov av särskilt stöd förutsätter att eleven har 

blivit diagnostiserad. Haug understryker att diagnoser är en social konstruktion eftersom 

de så starkt är präglade av kulturella värderingar som råder20 vilket är ytterligare en 

faktor som understryker att elever som har AD/HD riskerar att uppleva hinder i mötet 

med omgivningen. 21 

      Vidare diskuterar Haug problematiken med att ställa diagnos på en elev. Haug menar 

att en diagnos oftast förväntas vara en biljett till de extra och särskilda resurser en elev 

kan tänkas vara i behov av. Vad som däremot kan hända i praktiken är att glappet mellan 

diagnos och behovsanpassad undervisning många gånger är allt för stort. Haug belägger 

det argumentet med att hänvisa till att det stora antalet diagnoser som ställts har fått få 

pedagogiska strategier som blivit tillämpade på diagnoserna.22 

                                                                  
19 Gillberg (2005) sid.18-19 
20 Haug (1998) sid.17 
21 Asmervik,S & Ogden, T & Rygvold, A-L (1993) sid.7 
22 Haug (1998) sid.18 
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Definitioner, termer och begrepp 

I denna del definieras arbetets viktigaste begrepp och utgångspunkter. 

Funktionsnedsättning 
Forskare har olika term- och begreppsanvändning för att sammanfatta och beskriva 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vad som skiljer begreppen åt är användningen 

av begreppet funktionsnedsättning. Begrepp som används förutom funktionsnedsättning 

är neuropsykiatrisk funktionshämning/- störning eller funktionshinder. Hur begreppen 

används i detta arbete beror på vilket begrepp forskaren jag hänvisar till har använt sig 

av. 

      Asmervik skriver att WHO definierar funktionshinder som ”en nedsättning av fysisk 

och/eller psykisk funktionsförmåga.” Vilka problem detta kan innebära och ge upphov 

till för personer med denna typ av nedsättning är vidare enligt WHO ett handikapp. Ett 

handikapp är situationsbundet och relaterat till vilken miljö och situation man befinner 

sig i samt till omgivningens reaktioner och agerande. En kombination av att 

funktionsnedsättningar är avvikande tillsammans med omgivningens bristande kunskaper 

leder till att personer som har en funktionsnedsättning har ständiga svårigheter i sin 

vardag i mötet med andra människor. Det är innebörden av dessa möten med 

omgivningen som kan bli och vara ett handikapp för personer med 

funktionsnedsättningar. 23 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Christopher Gillberg är överläkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri och är 

den mest dominerande forskaren inom AD/HD-spektrumet.  I Gillbergs bok Ett barn i 

varje klass om ADHD och DAMP beskrivs hur en neuropsykiatrisk bedömning ser ut. 

AD/HD räknas tillsammans med DAMP som en av de tre grupper neuropsykiatriska 

störningar delas in i där AD/HD och DAMP tillhör gruppen uppmärksamhets- och 

aktivitetsstörningar. De två övriga grupperna som räknas som neuropsykiatriska 

                                                                  
23Asmervik,S & Ogden, T & Rygvold, A-L. (1993) sid. 7 
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störningar är Autismspektrumstörningar (t.ex. Aspergers syndrom) och 

Ticsspektrumstörningar (t.ex. Tourettes syndrom). 24 

     De tre ovanstående grupperna av störningar brukar oftast beskrivas som störningar 

med olika typer av symptom. Störningarna har dock gemensamma faktorer för vad som 

brukar ligga till grund för olika tillstånd som neuropsykiatriska.  

• Problem som börjar i ett tidigt stadium av livet, ofta medfödda. 

• Att funktionsnedsättningen är långvarig och med förhållandevis konstanta 

problem över olika åldrar. 

• Att barnets livsmiljö med största sannolikhet behöver anpassas för att minska 

konsekvenserna av funktionsproblemen 25 

 

AD/HD 

Gillberg definierar AD/HD som avvikelser inom områdena uppmärksamhet, aktivitet och 

impulsivitet. Dessa områden överrensstämmer med den amerikanska 

psykiaterföreningens diagnostiska manual med en förteckning över symptom, DSM-IV. 

Manualen beskriver tre olika typer av AD/HD vilka är de kriterier man utgår från när 

man ställer AD/HD-diagnosen: 

1) AD/HD dominerad av uppmärksamhetsbrist 

2) AD/HD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll 

3) AD/HD, kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet 

      Gillberg har vidare synliggjort symptom och svårigheter som kan uppstå i respektive 

typ där de också fungerar som utgångspunkt i identifieringen och 

diagnostiseringsprocessen av AD/HD. Om personen uppfyller fler än hälften av 

symptomen under en period av minst sex månader har personen med stor sannolikhet 

AD/HD. 

                                                                  
24 Gillberg (2005) sid. 107-113 
25 http://www.growingpeople.se 
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     Ouppmärksamhet 

• Detaljer uppmärksammas sällan och leder många gånger till slarvfel i olika 

sammanhang. 

• Verkar sällan lyssna på direkt tilltal. 

• Har svårigheter att följa och genomföra instruktioner. 

• Har svårigheter att organisera sina uppgifter och aktiviteter. 

• Undviker ofta situationer som kräver mental uthållighet. 

• Tappar bort saker. 

• Är lättdistraherad. 

• Glömska. 

 Hyperaktivitet 

• Har ofta svårigheter att hålla händer och fötter stilla. 

• Sitter sällan kvar på sin plats en längre stund, t.ex. i klassrummet. 

• Är rastlös, springer ofta omkring. 

• Har svårigheter att utöva något lugnt och stilla. 

• Är ofta uppe i varv. 

• Pratar ofta överdrivet mycket. 

Impulsivitet 

• Avbryter och svarar ofta på frågor innan frågeställaren avslutat. 

• Inkräktar ofta på andra. 

• Har svårigheter att vänta på sin tur. 

      I denna undersökning och i andra fall kan man se ett snedstreck mellan AD och HD. 

Snedstrecket introducerades av Gillberg men används även i senare tidens forskning då 
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insikten ökat om att hyperaktivitet inte är en självklar del av problematiken, vilket HD i 

beteckningen AD/HD antyder. Det finns alltså personer som har AD/HD som antingen 

har AD eller HD, eller både och, och därav uppkomsten av snedstrecket mellan AD och 

HD. 26 

      Utifrån DSM-IV uppfyller, år 1994, tre till fem procent av alla barn kriterierna för 

AD/HD. 27 AD/HD är tre till fyra gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. 28 

      Den amerikanske forskaren Nora D Volkow berör i sin studie som publicerats i 

medicintidskriften Jama att personer som har AD/HD har ett lägre flöde av dopamin i två 

områden i hjärnan. De två områdena i hjärnan styr motivationen vilket kan vara en 

förklaring till att de personer som har AD/HD har koncentrationssvårigheter och låg 

impulskontroll. Denna studie visar, liksom tidigare studier, att belöningssystemet i 

hjärnan är påverkat vid AD/HD. 29 

 

Medicinering  

Personer och barn som har AD/HD kan till viss del åtgärda sina svårigheter med hjälp av 

centralstimulerande mediciner. Medicinerna, som brukar vara Ritalin eller Concerta, har 

en lugnande effekt vilket också ökar uppmärksamheten och dämpar oron.30 Ritalin och 

Concerta innehåller en mycket liten dos amfetamin vilket i normala fall har en 

stimulerande effekt men på personer som har AD/HD verkar effekten i stället i motsatt 

riktning, dvs. lugnande. Den här typen av mediciner påverkar de signalsubstanser som är 

i obalans vid AD/HD. Bl.a. regleras impulsstyrningen, att uppmärksamheten ska fästas 

på det som är relevant i ett sammanhang och att man lyckas bättre med att styra sina 

handlingar.31 

                                                                  
26 Gillberg (2005) sid. 17-20 
27 Rönhovde (2006) sid. 8 
28 Gillberg (2005) sid. 31 
29 Tidningen: Specialpedagogik, Nr 5 November (2009) 
30 Asmervik,S & Ogden, T & Rygvold, A-L (1993) sid. 322-323 
31 Iglum Rönhovde (2006) sid. 160-161 
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DAMP 

DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) innebär svårigheter med 

aktivitetskontroll, uppmärksamhet och motorikkontroll. Tidigare benämning för dessa 

svårigheter var MBD. DAMP är en deskriptiv diagnos, d.v.s. begreppet DAMP definie-

ras av hur det används i praktiken. Betydelsen kan alltså vara olika beroende på vem som 

definierar eller i vilken situation begreppet används. Benämningen DAMP används oftast 

i skandinaviska länder och introducerades av den svenska professorn Gillberg på 80-

talet.  

      Alla personer som har DAMP har svårigheter, liksom de som har AD/HD, med 

aktivitetskontroll och uppmärksamhet. För de personer som har DAMP förekommer 

alltid AD/HD-symptom. Utöver dessa gemensamma faktorer som AD/HD och DAMP 

har, finns ytterligare symptom och svårigheter för en person som har DAMP, nämligen 

svårigheter med motorikkontroll och/eller perception (svårigheter att hantera och ta in 

sinnesintryck). 

      Ungefär hälften av alla barn som har diagnosen AD/HD uppfyller också kriterier för 

DAMP där symptomen visar sig just i form av svårigheter att kontrollera sin motorik 

eller perception. Trots att symptomen är antingen motoriska eller perceptuella är 

motoriska svårigheter en naturlig följd av de perceptuella svårigheterna. 32 

Specialpedagogik 

En aspekt och förklaring till begreppet specialpedagogik ger Sverre Asmervik, redaktör 

för boken Barn med behov av särskilt stöd,  som menar att specialpedagogik finns för de 

elever som har något slags hinder eller svårighet som den ordinarie läraren inte kan 

behärska eller bemöta utifrån sin ordinarie pedagogik. Som begreppet specialpedagogik 

talar för sig själv handlar det alltså om att dels möta och tillfredställa elevens speciella 

behov men också att eleven hamnar hos en pedagog som kan och behärskar anpassning 

av undervisningen. 33 

                                                                  
32 Gillberg (2005) sid. 20-21 
33 Asmervik,S & Ogden, T & Rygvold, A-L (1993) sid.9 
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      Inga-Lill Vernersson, universitetslektor i pedagogiskt arbete, beskriver att det inom 

specialpedagogikens profession finns speciallärare och specialpedagoger. Speciallärare 

är lärare som utöver sin grundexamen har en påbyggnadsutbildning på 20 eller 40 poäng 

och specialpedagoger är pedagoger som utöver sin grundexamen också har en 

påbyggnadsutbildning på 40 - 60 poängs akademiska studier.34 

Integrering 

Integrering innebär att en grupp eller en elev i behov av särskilt stöd undervisas inom 

den ordinarie skolans och klassens ram. Betydelsen går hand i hand med begreppet 

inkludering som innebär att man deltar i en helhet. Helheten här är då det som definieras 

som ordinarie och vanligt, normen. 35 

      Begreppet integrering är mycket mer mångfasetterat än beskrivningen ovan. Precis 

som de flesta begrepp har alla människor egna tolkningar och definitioner. När 

integrering praktiseras kan två olika typer av integrering uppstå. Haug använder sig av 

begreppen segregerande respektive inkluderande integrering för att syfta på den ena eller 

den andra typen av integrering. Genom detta försök till tydlighet kan variation och 

nyanser synliggöras mer än när man enbart använder sig av begreppet integrering. 

Segregerande integrering 

Segregerande integrering kännetecknas av vad de flesta känner igen som 

specialundervisning, dvs. eleven får sina behov tillfredsställda och anpassade av någon 

som är specialiserad eller innehar någon typ av profession inom ämnet. Vidare innebär 

segregerande integrering att elevens undervisning kombineras med att eleven dels kan 

ingå i den ordinarie undervisningen med övriga klassen men också att elevens 

undervisning skiljs åt från den ordinarie, att eleven kan placeras i mindre grupper utanför 

klassen. Fokus ligger på att hitta den bästa miljön för eleven vilket oftast avgörs av 

specialister och elevens diagnos.36 

                                                                  
34 Vernersson (2002) sid.90 
35 Vernersson (2002) sid.90 
36 Haug (1998) sid.22-24 
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Inkluderande integrering 

Inkluderande integrering innebär att undervisningen sker i den ordinarie 

klassrumsmiljön. Denna undervisningsform uppfattas av många som en form där elever 

med behov av särskilt stöd löper mindre risk att bli stigmatiserade och känna 

utanförskap. Denna form förutsätter också att alla lärare ska ha kompetens och kunskaper 

att undervisa alla elever vilket knappast är fallet i dag. 37 

Segregering 

Precis som beskrivits ovan att segregerande integrering innebär en kombination av 

elevens deltagande både i- och utanför ordinarie undervisning, innebär istället begreppet 

segregering i detta fall enbart en segregerande form där eleven skiljs från den ordinarie 

klass- och undervisningsformen och placeras i en miljö utanför klassen. Vernersson 

definierar begreppet segregerande undervisning: 

”När det inte finns tillräckliga kunskaper eller resurser i den ordinarie verksamheten för att 

tillfredsställa eller tillgodose en grupp eller en elevs särskilda behov av stöd avskiljs denne från den 

ordinarie skolan eller undervisningen. ” 38 

      Exempel på segregerade miljöer är specialskolan, resursskolan och särskolan. En 

miljö behöver inte utesluta en annan utan det finns miljöer för elever som är både 

integrerande och segregerande. Särskilda undervisnings- grupper eller former för elever 

med funktionsnedsättningar som betecknas som segregerande kan vara integrerade i den 

vanliga ordinarie skolan. 39 

 

 

 

                                                                  
37 Haug (1998) sid.22-24 
38 Vernersson (2002) sid.90 
39 Vernersson (2002) sid.23 
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AD/HD i sociala sammanhang 

AD/HD är ett funktionshinder som med blotta ögat kan vara svårt att se och upptäcka. 

Det är återigen först i ett socialt samspel, i mötet med omgivningen, som fenomenet 

många gånger uppenbarar sig och blir ett hinder eller ett handikapp. Omgivningen kan ha 

bristande kunskaper eller ha svårt att förstå att ett barn med AD/HD inte fungerar på 

samma sätt som andra människor i det sociala samspelet.40 

      Haug använder i sin bok, Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning, begreppet 

social rättvisa som ram i sin diskussion om specialundervisning i ett läroplansperspektiv. 

Social rättvisa diskuterar Haug i anknytning till bl.a. begreppen lika värde, 

människovärde och jämställdhet. Utopin för Haug såväl som skolans läroplan och 

styrdokument är att skolan ska ge alla lika villkor. Haug anser med den bakgrunden att 

en diskussion kring värdegrunden saknas när det handlar om specialundervisning. 41 

      För en elev som har AD/HD är det inte bara i undervisningssammanhang eller i 

klassrummet svårigheterna gör sig till känna. Korridorer, matsal eller liknande kan vara 

minst lika problematiska. Dessa miljöer kan många gånger vara mycket mer kritiska än 

när eleven befinner sig i klassrummet. Raster och liknande saknar ofta den struktur som 

annars finns i en klassrums- och undervisningsmiljö. Situationen under raster kan te sig 

mycket ostrukturerad och det är just det som kan vara den största svårigheten och 

utmaningen en elev som har AD/HD kan ställas inför. Elever som inte har AD/HD kan 

uppleva rasterna som vilopauser och avkoppling, alltså raka motsatsen till hur en elev 

med AD/HD kan uppleva det. Svårigheterna som uppstår i dessa typer av situationer för 

elever som har AD/HD kan yttra sig genom fysiska demonstrationer gentemot sin 

omgivning. Eleven kan inte hantera situationen och kan i all press agera och angripa 

aggressivt. När elever uppträder på det viset kan angreppen beskrivas som omotiverade. 

Men Iglum Rönhovde har en viktig poäng i när hon understryker att begreppet 

”omotiverad” är missvisande. Hon menar att människors handlingar aldrig saknar motiv. 

Men så fort människor inte är överrens om motivet eller inte förstår det kan ordet 

                                                                  
40 Asmervik,S & Ogden, T & Rygvold, A-L (1993) sid.7 
41 Haug. (1998) sid 14-15 
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”omotiverat” lätt tillämpas.42 

      Gillberg problematiserar hur termen ”sociala faktorer” används i samband med 

psykiska problem utan en vidare definiering av termen. Sociala faktorer är allt runt 

omkring oss, från samhället till vår närmaste omgivning innefattande både 

miljöbiologiska och genetiska aspekter. De sociala faktorerna kan inte benämnas som ett 

generellt samlingsbegrepp på orsaker till ett problem utan behöver mer entydigt förklaras 

och benas upp. 43 

      Vad flera studier visat om barn som har AD/HD är att omgivningen, framförallt 

föräldrarnas, och deras förhållande till barnet som har AD/HD har en stor betydelse. Bl.a. 

är negativa ord särskilt bidragande till ökade sociala svårigheter hos barn som har 

AD/HD. Gillberg menar att en ond cirkel lätt riskerar att uppkomma om barnet ständigt 

talas till- och om i negativa ordalag och en allvarlig negativ följd kan med stor 

sannolikhet bli att det mest givande arbetet med barnets svårigheter, pga. sin AD/HD, 

hamnar bortom fokus. 44 

      På samma sätt som ovanstående problem kan uppkomma i hemmet kan samma 

problem uppstå i skolan. Om omgivningen i skolan, lärare och andra elever, inte har 

kunskap om barnets svårigheter riskerar ett barn som har AD/HD att känna utanförskap. 

Inställningen att problemet ligger hos barnet och att bara barnet själv kan förändra sin 

situation är en stor riskfaktor. AD/HD är inte något som ”mognar bort” hos barnet utan 

omgivningen har en avgörande roll i barnets sociala roll och funktion. 

      Ytterligare en faktor som riskerar att elever i behov av särskilt stöd blir 

marginaliserade är människors syn på rättvisa och lika villkor. Rättvisa och lika värde i 

all ära men vad innebär det i praktiken? Att eleverna bara själva på eget i initiativ och 

motivation kan och ska påverka sin skolgång och dess resultat? Omedelbart hamnar 

elever som är beroende av personlig anpassning utanför hela skolans kulturella 

hegemoni. 45 

                                                                  
42 Rönhovde (2006) sid.306-307 
43 Gillberg (2005) sid.131-133 
44 Gillberg (2005) sid.133-135 
45 Haug. (1998) sid.16 
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      Barn som har AD/HD har i regel stora koncentrationssvårigheter vilket innebär att 

det är helt avgörande för barnets skolutveckling att lärare och annan skolpersonal har 

vetskap och förståelse för det. Det krävs oftast särskilda åtgärder för att fånga intresset 

hos ett barn som har AD/HD. Gillberg anser att det är ett tillräckligt skäl för att alla 

lärare måste få utbildning om AD/HD. 46 

 

AD/HD - behov och anpassning 
Eftersom flera utmärkande symptom hos barn som har AD/HD är svårigheter med att 

sitta still, följa och genomföra instruktioner och att organisera sina uppgifter har barnen 

ett stort behov av struktur och rutiner. 47 

      Enligt Gillberg kan de mest kritiska momenten för en elev som har AD/HD vara 

rumsaspekten, framförallt miljöer utanför klassrummet. Svårigheter och konflikter kan 

under raster bli extra påtagliga. Det krävs därför att det finns struktur även under dessa 

tillfällen för att minska risken att problem uppstår. En gynnsam struktur kan bl.a. vara att 

lärare och personal har större och bättre översikt över elevgrupperna och att bl.a. trängsel 

in- och ur klassrummet förebyggs. En vuxens roll i skolan kan vara avgörande under 

dessa kritiska moment för att undvika problem. 48 

      Att upprätthålla en viss struktur är också viktigt vad gäller tidsaspekten hos en elev 

som har AD/HD i och med att svårigheter att organisera sina uppgifter är särskilt 

kännetecknande hos dessa elever. Att plötsligt, när rasten är slut, avbryta en aktivitet 

utan förvarning kan innebära stora svårigheter och konsekvenser. När eleven väl startat 

en aktivitet kan det för en elev som har AD/HD vara kritiskt att plötsligt avbryta. För att 

hantera och bemöta just denna svårighet kan struktur i form av regelbunden påminnelse i 

förväg om när aktiviteten bör avslutas vara hjälpsam och nödvändig för att förhindra 

                                                                  
46 Gillberg (2005) sid.135 
47 Gillberg (2005) sid.18 
48 Gillberg (2005) sid. 42-43 
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onödiga konflikter. 49 

      Precis som nämnts om effekterna av koncentrationssvårigheter hos elever som har 

AD/HD kan lärarens roll vad gäller att fånga elevens uppmärksamhet och intresse vara 

avgörande för elevens kunskapsinhämtande. 50 

      Joakim Isaksson berör i sin avhandling skolans insatser för elever i behov av särskilt 

stöd och att synsätt på elevers svårigheter inom skolan ser väldigt olika ut. Lärare och 

föräldrar upplever tvekan och svårigheter med att fastställa vilka svårigheter som är 

tillräckligt legitima för att få stödåtgärder. Skolan eftersträvar i många fall en diagnos för 

underlätta arbetet med att generera resurser till stödåtgärder och särskilda rättigheter. 

Men trots genomförd och slutgiltig diagnostisering hade det inte enligt Isakssons studie 

någon större effekt i skolorna för anpassning av metoderna i undervisningen eller 

införandet av stödinsatser. Till syvende och sist verkade barnets behov ändå handla om 

och vara beroende av förhandlingar mellan skola och föräldrar. 51 

          Siri Wormnes arbetar på specialpedagogiska universitetet vid Oslo Universitet och skriver 

i boken Barn med behov av särskilt stöd att elever som har AD/HD ska få en individuell 

läroplan anpassad till sig och att alla människor som arbetar med eleverna ska träffas 

kontinuerligt för att utvärdera effekterna av de insatser som gjorts. 

      Elever med större fallenhet för att bli distraherade ökar sina chanser att koncentrera 

sig genom en strukturerad omgivning där relevant och anpassat innehåll kan utgöra 

miljön och undervisningen. För att detta ska kunna vara möjligt är en förutsättning att 

lärare och/eller pedagoger kan överblicka, kontrollera och anpassa undervisningen vilket 

är lättast i mindre grupper. 

      Ytterligare en pedagogisk strategi menar Wormnes kan vara att elever som har 

AD/HD sitter långt fram i klassrummet eftersom de i mindre utsträckning riskerar att 

störas av andra i klassrummet. 

            Vidare kan undervisning med korta avbrott vara gynnsam för elever som har AD/HD 

med behovet av att röra på sig. 

                                                                  
49 Rönhovde (2006) sid. 22-26 
50 Gillberg (2005) sid.135 
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      Elever som ibland har svårigheter att tolka situationer eller agera på det sätt som 

förväntas av situationen eller omgivningen kan fungera bättre med lärare som bemöter 

dem med ett konsekvent förhållningssätt, rimliga krav och struktur. Det kan vara 

avgörande för elevens funktion i skolan och i klassrummet. 

      Wormnes understryker även vikten med att elevens undervisning ska grunda sig på 

förståelse för vad som är möjligt respektive inte möjligt för eleven att behärska och lära 

sig. Läraren ska alltså inte tvinga eleven att träna på det som för tillfället är helt omöjligt 

att klara av. Då motarbetas istället eleven och den viktiga relationen lärare och elev 

emellan riskerar att skadas. 

      Det är också av stor vikt att lärare och pedagoger anpassar mängden läxor/uppgifter 

för att undvika krav som förstärker elevens oro. Om kraven blir för många eller stora kan 

ett flertal misslyckanden bli en följd som på sikt kan innebära sämre självförtroende hos 

eleven. Dåligt självförtroende kan med stor sannolikhet innebära en förstärkning av 

elevens redan etablerade svårigheter. 

      Vidare uttrycker Wormnes att det är viktigt med en god och tät kontakt med elevens 

föräldrar för att gynna skolgången för eleven. 52 

 

                                                                                                                                                         
51 Isaksson. (2009) sid.70 
52 Asmervik,S & Ogden, T & Rygvold, A-L (1993) sid 323-326 
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Metod och material 
      Denna undersökning har bearbetats och är av kvalitativ karaktär. En kvalitativ 

bearbetning ger djupare kunskap och förståelse än vad en kvantitativ metod gör. 

Eftersom en kvalitativ metod syftar till att analysera och förstå helheter är 

undersökningen också präglad av mig som undersökare där det är min tolkning och 

förståelse som genomsyrar analyserna. Undersökningens angreppssätt och 

bearbetningsmetod har vidare varit att göra analyser utifrån intervjuer. Dock har 

analyserna skett fortlöpande under intervjuernas gång. Det har dels hjälpt mig att kunna 

gå vidare i arbetet men också inneburit att det insamlade materialet fått en mer levande 

beskrivning. Oväntad information har jag inte förkastat utan jag har snarare sett den som 

ett sätt att berika undersökningen. 

 

      Urval och materialinsamling 

         Den viktigaste anledningen till att jag valt att fokusera och samla empiriskt material från 

grundskolans senare år är för att elever i denna ålder befinner sig i en förhållandevis 

hormonell och kritisk period i sin skolgång. Svårigheterna för de elever som har AD/HD 

kan bli särskilt påtagliga och därmed kan behovet av stöd och särskild anpassning öka. 

Ytterligare en viktig anledning till valet att undersöka strategierna i grundskolans senare 

år är för att eleverna under denna period, i åttonde klass, får betyg för första gången. För 

elever är betyg i många fall ångest- och prestationsladdat, inte minst för elever som redan 

har svårigheter med att hantera sin AD/HD och omgivningen. Detta ställer stora krav på 

att skolan har kunskap om vilka särskilda behov dessa elever har och låta dessa vara 

grunden i utformningen av skolans strategier. 

               Strategierna i arbetet med elever som har AD/HD som en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning ser olika ut på olika skolor. Jag har valt att undersöka hur dessa 

strategier kan se ut på en skola som har en integrerad undervisning samt en skola som 

har segregerad undervisning för dessa elever. Det är två olika strategier i sig men 

integrerad eller segregerad undervisning säger inget om motiven bakom respektive 

undervisningsform. 
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Tillvägagångssätt 

    Efter att jag beslutat mig för att undersöka hur respektive undervisningsform utformar 

och praktiserar sina strategier sökte jag upp olika lärare och annan personal på en skola 

där jag för tillfället genomförde min verksamhetsförlagda utbildning. Jag ville se vilka 

möjligheter det fanns att genomföra delar av min undersökning på just den skolan, som 

har en integrerande undervisning för elever som har AD/HD. Jag slussades runt och 

upptäckte relativt snabbt att ingen riktigt kunde eller vågade svara på hur situationen på 

skolan såg ut. De hänvisade flera gånger till sekretesslag och att personer som har någon 

typ av diagnos kan uppleva ett konfronterande som mycket känsligt. Jag påpekade dock, 

gång på gång, att mitt syfte inte var att iaktta eller analysera eleverna i sig utan snarare 

hur eleverna fungerar i skolans specifika strategier i arbetet med dessa elever. Med 

största försiktighet och respekt inväntade jag besked. Efter en vecka kontaktade 

skolledningen mig och sa att jag tyvärr inte kunde få närmare inblick i deras verksamhet 

och deras arbete med elever som har diagnosen AD/HD. Detta motiverades med att det i 

dagsläget var alldeles för känsligt. Även ett bokat möte med skolsyster på skolan blev ett 

slag i luften. Även skolsyster var mycket försiktig i att uttala sig om skolans arbete kring 

dessa elever. Vad detta berodde på kan jag endast spekulera i.  

          Med rekommendationer från lärare anställda på nämnda skola ringde jag runt till 

skolor i närliggande område i hopp om positiva besked. De tre första skolorna jag fick 

kontakt med via telefon ställde sig redan från början tvekande till att jag skulle få inblick 

i deras verksamhet. Återigen påpekade jag att jag inte var ute efter att granska själva 

eleverna som har AD/HD eller att jag inte hade som avsikt att vända upp- och ned på 

skolans verksamhet. 

      I samband med dessa motgångar beslutade jag mig för att skriva ihop ett 

informationsblad där jag bl.a. skrev om mina intentioner och hur jag sedan tidigare 

arbetat med och haft flera nära relationer till denna typ av funktionshinder. 

      Ytterligare en fjärde och femte skola kontaktades där svaren i sin tur blev något 

mindre tvekande och de bad mig att mejla mitt informationsblad. Vidare fick jag inga 

svar från skolorna och av eget initiativ till återkontakt svarade skolorna att det inte fanns 
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någon på skolan som hade varken tid eller möjlighet att hjälpa mig i ärendet. Att ett 

stundande höstlov och att pågående utvecklingssamtal upptog stor del av lärarnas tid låg 

säkerligen till grund för skolornas tidsbrist och stress. 

     Misslyckandet med att hitta en skola att samla empiriskt material från vände nu. Efter 

att jag fått kontakt med en rektor på en resursskola bokade han in mig och skolans 

kurator för ett möte redan nästkommande dag. Väl på plats dagen efter fick jag klart för 

mig att eleverna på skolan som har AD/HD-diagnosen också har andra diagnoser och att 

deras symptom och svårigheter var mycket grövre än enbart AD/HD. Jag beslutade mig 

ändå för att använda denna skola som underlag i att undersöka skolans strategier för 

elever som har diagnosen AD/HD. Jag insåg att deras arbete inte endast handlar om att 

bemöta svårigheterna det innebär för elever med AD/HD utan om så många andra 

problemområden. Förhoppningen var ändå att jag skulle kunna synliggöra och undersöka 

hur deras arbete och strategier ser ut i arbetet med att anpassa sin undervisning efter 

elevernas särskilda behov, även om det innefattar så mycket fler behov än vad en elev 

med diagnosen AD/HD kan tänkas ha. 

      Under mötet fick jag också vetskap om att det är oerhört svårt och olämpligt att 

befinna sig i kontakt med- och närhet av eleverna på skolan med anledning av att 

eleverna är mycket känsliga för avbrott i sina rutiner i skolmiljön men framförallt i 

undervisningssammanhang. Jag fick också förklarat för mig att inte ens rektor eller 

kurator kunde befinna sig i samma rum som eleverna i samband med lektioner och 

undervisning. 

      I och med min kännedom om situationen för dessa elever föreslog jag att jag, 

förutom en mer formell intervju med personer insatta i arbetet med eleverna, skulle 

utforma flertalet frågor som jag hoppades att eleverna kunde besvara. Tanken var att 

elevernas svar skulle kunna ge en bild av deras uppfattning om sin undervisnings- och 

skolsituation. Rektor och kurator såg detta som en möjlig lösning för mig att kunna få ett 

elevperspektiv. Rektor och kurator påpekade dock att eleverna kanske endast behärskar 

att besvara frågorna via sina lärare. Jag förklarade att jag anpassar mig helt efter 

elevernas förutsättningar, behov och vad som är möjligt för dem att genomföra utan att 

rubba skolans och elevernas rådande struktur allt för mycket. 

      Jag fick så småningom beskedet att lärarna på skolan försökt få eleverna att besvara 
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frågorna jag utformat men att det inte fungerat så väl. Eleverna tog inte uppgiften eller 

frågorna på allvar och i och med det fanns inte så mycket material för mig att hämta 

utifrån det. Jag hade redan haft mina aningar om det och hade därför redan innan beslutat 

mig att inte längre låta min undersökning utgå från elevernas perspektiv. 

      Vid mitt nästa besök på resursskolan kunde jag dock få ytterligare inblick och 

kunskap om skolans strategier och sätt att arbeta med eleverna genom en intervju med 

två av de undervisande lärarna på skolan. Intervjun har sedan legat till grund för min 

empiriska undersökning av en skola med en segregerad undervisningsform för elever 

som har diagnosen AD/HD.  

      Jag lyckades också i telefonkontakt med en större högstadieskola få ett positivt 

bemötande. Skolans biträdande rektor svarade att det nog inte alls skulle vara några 

problem för mig att undersöka och studera deras strategier i arbetet med elever som har 

diagnosen AD/HD. Jag mejlade även mitt informationsblad. Via fortsättningsvis kontakt 

via mejl med skolans biträdande rektor höll hon mig uppdaterad om deras process i 

saken och förklarade att en elev hade varit särskilt positiv till ett möte med mig men att 

biträdande rektor fortfarande inväntade tillstånd från elevens föräldrar. Ett besked från 

skolan dröjde ytterligare över en vecka trots förfrågningar från mig via mejl. Tills slut 

fick jag respons och hänvisning till en specialpedagog som är elevens mentor och 

undervisande lärare i vissa ämnen. Jag ringde specialpedagogen och kom överrens om en 

tid och plats för ett möte. Väl på plats i skolan hänvisades jag och eleven till ett avskilt 

rum där vi i lugn och ro kunde samtala. Efter avslutat samtal med eleven kunde jag 

vidare ställa frågor till specialpedagogen. Samtalen med eleven och specialpedagogen 

skedde mycket sent i undersökningen vilket innebar att jag har fått sammanställa det 

insamlade empiriska materialet jag gjort på skolan under en mycket begränsad tid. Jag 

har med anledning till det faktumet avgränsat och valt ut det mest relevanta materialet 

utifrån samtalen på skolan. 
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Analys- och resultatredovisning 

De pedagogiska strategierna i arbetet med elever som har diagnosen AD/HD ämnas i denna 

del redovisas utifrån en resursskola med segregerad undervisning och en skola med integrerad 

undervisning.  

 

En resursskola med segregerad undervisning 

     Information och empiriskt material har samlats in utifrån intervjuer med skolans 

undervisande personal. 

Skolans organisation 
      Denna skola är en resursskola som drivs under utbildningsförvaltningen och finns till för 

elever med särskilda behov i åldrarna 14-17 år. Skolan ligger i en förort till Stockholm. 

Resursskolan har plats för 24 elever men har i nuläget 17 elever inskrivna. Att 

elevantalet inte är större beror sannolikt på att en elevplats på resursskolan är väldigt dyr, 

närmare bestämt 450 000 kronor. Eleverna som kommer dit har tidigare varit inskrivna i 

vanliga skolor. När deras svårigheter uppmärksammats och inte kunnat hanteras efter 

flera åtgärder har föregående skola fått placera eleven i resursskolan och därmed fått stå 

för alla kostnader. Att elevantalet på resursskolan inte är högre förklaras av rektorn att 

vanliga skolor gärna drar sig just pga. av ekonomiska skäl. 450 000 kronor motsvarar en 

lärartjänst på en vanlig skola. Rektorn förklarar också att de elever som väl kommer till 

resursskolan har mycket stora svårigheter och särskilda behov att tillfredställa. Så stora 

svårigheter att inga särskilda åtgärder fungerat på elevens tidigare skola. 

           På skolan finns, förutom rektor som är speciallärare i grunden, 15 personer anställda. 

Tre är lärare med inriktning på årskurserna 1 - 7 varav en av dessa lärare har en fil.kand. 

i specialpedagogik. Vidare finns en specialpedagog, en speciallärare, en slöjdlärare, en 

musikterapeut, en professionell musiker, en kurator, en skolpsykolog och avslutningsvis 

fem övriga personer med varierande kompetens. Övervägande delen av personalen har 

ingen akademisk utbildning. En av dem är dock utbildad fritidspedagog. 

      Skolan präglas av inställningen att personkemi mellan personal och elever väger 

tyngre än akademisk utbildning och poäng. Dess elever har så stora svårigheter att en 
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fungerande kemi och relationsskapande verksamhet, enligt skolan, är en förutsättning för 

och nyckeln till vidare kunskapsförmedling och social träning.  

       Hur personalen fördelas mellan elever och undervisning beror på situation eller 

elevens dagsform och önskemål. Personalens respektive roller, uppgifter och ansvar är 

alltså inte konstanta utan de behöver vara mycket flexibla och fungera på olika sätt i 

arbetet beroende på hur situationen, omständigheterna och elevernas behov ser ut. 

      Eleverna som kommer till resursskolan har i de flesta fall redan en neuropsykologisk 

funktionsnedsättning diagnostiserad, i övervägande fallen en AD/HD-diagnos. Efter en 

tid på resursskolan har personalen i regel misstänkt och upptäckt ytterligare symptom på 

andra funktionsnedsättningar oftast inom autismspektrumet. Då utreds eleverna 

ytterligare med följd av att andra diagnoser också har ställts. 

      Eleverna på resursskolan är inte indelade efter ålder utan personalen har efter 

identifiering av varje elevs behov gjort olika gruppindelningar. Gruppernas storlek i sin 

tur varierar från två elever till sex elever. Trots försök till identifiering av elevernas 

behov så är kombinationen av behov i varje grupp stor. 

 

Pedagogiska strategier 

     Likväl som lärarna i sina roller måste vara mycket flexibla måste också aktiviteterna vara 

väldigt anpassningsbara och, som lärarna själv uttrycker, impulsstyrda. Lärarna förklarar 

att struktur är ett av de viktigaste inslagen i skolan för eleverna och att strukturen inte 

bygger på regler om tider och fasta aktiviteter. Här är struktur istället att kunna vara 

flexibel och öppen i sinnet och kunna ”dra fram ett kort snabbt ur bakfickan”. Kommer 

eleven plötsligt med en ny idé om aktivitet ska lärarna ta ögonblicket till fånga och 

försöka bemöta elevens önskemål. När eleverna väl upplever inspiration till något 

uttrycker lärarna för mig att det är väldigt viktigt för dem som lärare att faktiskt 

uppmuntra det. För elever som har AD/HD kan svårigheten många gånger ligga i att 

faktiskt uppleva den motivation inför olika uppgifter som förväntas av lärare. Men 

genom att verkligen uppmärksamma och uppmuntra elevens egna initiativ och idéer 

vågar de i större utsträckning skapa en relation och tillit till sina lärare. Att få bekräftelse 

och bli bemött på det sättet ökar också elevens självförtroende vilket annars brister hos 
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många elever med funktionsnedsättningar. Det är också först när en sund relation knyts 

till lärarna som möjligheterna ökar till att lokalisera och identifiera elevernas problematik 

och behov. 

      På skolan är lärarna noga med att inte skälla på eleverna. Lärarna tror att eleverna 

förväntar sig skäll och tillrättavisningar när de börjar på skolan. Lärarna menar att 

eleverna tidigare oftast har fått mycket skäll från både hem och tidigare skola. Att 

undvika skäll menar lärarna innebär att eleverna känner sig mindre annorlunda och 

oönskade. Och genom att lärarna inte låter sig bli provocerade av elevernas ibland 

oönskade beteende nöts den negativa inställningen och risk för missförstånd ned . 

Lärarna på skolan har en, som de beskriver, mycket hög toleransnivå. Det som andra 

lärare i andra skolor skulle ta som direkta påhopp, skällsord eller personliga 

misslyckanden ser lärarna på resursskolan som en brist hos eleverna att uttrycka sig. 

Därför ignorerar de ofta sådana beteenden. Istället satsar lärarna på att se elevernas 

enskilda särbegåvningar och lägger fokus på dem. Så småningom minskar elevernas 

negativa sätt att söka bekräftelse och uppmärksamhet 

      På skolan finns också ett bra samarbete mellan lärare, kurator och skolpsykolog 

vilket lärarna tror är en förutsättning och genväg för att nå framgång i arbetet med 

eleverna. 

 

      Klassrummet och undervisning 

      För att eleverna ska få struktur i undervisningssammanhang har de dags- och 

veckoplaneringar som sitter fasttejpade på deras bänkar. Planeringarna utgår från 

kursplaner och Lpo94. Det som skiljer planeringarna åt i jämförelse med andra skolor är 

metoderna för utformningen och genomförandet. Eleverna har stort inflytande över sin 

egen planering. Genom att lärarna tillsammans med eleverna delar upp mål för dagen 

eller veckan blir resultatet tydligare när eleverna själva kan utforma sina mål och själva 

stryka dem när mål och resultat blivit uppnått. Planeringarna för eleverna är alltså 

resultatstyrda vilket för många elever som har AD/HD kan vara väldigt framgångsrikt. 

Får eleverna tydliga och kortsiktiga mål kan ett synligt resultat inom kort räckvidd 

minska prestationsångesten. Böckerna eleverna har i sin skolbänk är också begränsade 
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och anpassade efter de mål som de för stunden har uppsatta för att minska intrycket av 

allt för mycket böcker och krav. Övriga böcker ligger tills vidare användning i en 

bokhylla i klassrummet. För att ytterligare minska kraven hos eleverna har de sällan 

några läxor. Däremot kan eleverna ha mål att sträva mot som t.ex. att hålla tider och 

komma i tid till lektionerna just för att tidsuppfattningen hos elever som har AD/HD 

många gånger kan vara problematisk. 

 

     Utvecklingssamtal 

     Enskilda utvecklingssamtal med eleverna har personalen två gånger varje termin. 

Föräldrakontakten är i övrigt väldigt tät mellan varje utvecklingssamtal men under dessa 

utvecklingssamtal får föräldrarna mer konkret ta del av elevernas skolarbete. Personalen 

på skolan får också under ett utvecklingssamtal möjligheten att understryka att 

medicinering är ett mycket viktigt hjälpmedel för att eleverna ska klara av sin skolgång 

bättre. Personalen kan förklara för föräldrarna sina positiva erfarenheter och effekter av 

medicinering av elever som har AD/HD. Under dessa möten brukar personalen också 

särskilt uppmuntra föräldrarna att tillsammans med sitt barn gå till platser eller forum för 

barn och deras anhöriga. Det menar lärarna kan öka förståelsen hos barnen och 

föräldrarna om vad AD/HD är. De kan också få kunskap om och lära sig om diagnosen 

och föräldrarna kan komma till insikt med att sitt barns beteende, som föräldrarna kan 

uppfatta som negativa, inte är medvetet eller har som syfte att personligt såra eller göra 

dem upprörda. 

 

      Övergång från resursskolan till gymnasieskola eller arbete 

      Elever som börjar närma sig gymnasieåldern kan uppleva stor ångest inför att lämna 

resursskolan. Många frågetecken och tvivel uppstår inför framtiden. För att försöka 

minska den ångesten hos dessa elever får eleverna träffa studievägledare en gång i 

veckan. Personalen på skolan är mycket måna om att satsa på elevernas övergång till en 

annan skola eller ett arbete. Under elevernas tid på resursskolan har personalen 

förhoppningsvis lokaliserat och tagit reda på vad och vilken aktivitet som passar för 
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eleven och vad som är hållbart i längden. När eleven väl genomgått en övergång har 

personalen god kontakt med och uppföljning av eleverna. 
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En skola med integrerad undervisning 
      Information och empiriskt material har samlats in utifrån intervjuer med en elev och 

skolans undervisande personal. 

      

     Skolans organisation 

     Skolan är en årskurs 6 - 9 -skola belägen i en förort till Stockholm. På skolan går 630 

elever, 50 lärare och 15 övrig personer är anställda på skolan. På skolan finns två 

specialpedagoger med fullständig utbildning och behörighet. Ytterligare två pedagoger 

utbildar sig på halvfart men tjänstgör ändå på skolan som specialpedagoger. 

Specialpedagogerna är i sin tur ämnesuppdelade i grundämnena svenska, engelska och 

matematik och undervisar i skolans ordinarie helklasser. Specialpedagogerna har en 

delad tjänst på skolan vilken innebär att de tjänstgör dels som ordinarie lärare men också 

som specialpedagoger.  Detta sker oftast i kombination i ordinarie 

klassrumsundervisning. Finns det i klassen en elev i behov av särskilt stöd finns då en 

lärare med kompetens och kunskap att hjälpa den eleven på ett bra sätt. Rektorn har valt 

denna fördelning och kombination av tjänst för specialpedagogerna med anledning av att 

pedagogerna ska få ett utökat perspektiv på hur eleven fungerar i en ordinarie och 

integrerad undervisning och på så sätt sätta eleven i relation till övriga elever. Detta ökar 

även möjligheterna för pedagogerna att bedöma om eleven behärskar att få undervisning 

i en ordinarie klassundervisning eller om behoven är så pass stora att behoven inte kan 

tillfredställas tillsammans med övriga i klassen. En specialpedagog finns även alltid 

tillgänglig i skolans studio. Till studion kan de elever som har olika svårigheter att arbeta 

i en ordinarie klass gå. De elever som väljer att gå till studion är dock till större delen av 

sin skoltid i sin ordinarie klass. 

      Skolan arbetar mycket med att kartlägga varje enskild elev och att upptäcka de elever 

som har behov av särskilt stöd. I och med det arbetet har 14 elever lyckats upptäckas och 

fått diagnosen AD/HD. Även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra 

svårigheter upptäcks. Specialpedagogerna tror att det finns fler elever på skolan som har 

AD/HD men där har inte kommunikationen med föräldrarna varit lika framgångsrik som 

med de föräldrar som har ett barn som fått diagnosen AD/HD. Det finns även, utöver 
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dessa 14 elever med AD/HD-diagnos, utredningar som misslyckats även då p.g.a. 

bristande insikt och förståelse hos föräldrarna om sitt barns svårigheter och behov av 

särskilt stöd. I vissa fall även förnekande. 

 

     Pedagogiska strategier 

     Skolan har utformat ett åtgärdsprogram som kan komma att användas för elever som har 

AD/HD. Skolan har i åtgärdsprogrammet inte använt begreppet AD/HD utan 

åtgärdsprogrammet syftar till elever som har koncentrationssvårigheter. Trots att inte alla 

elever som har AD/HD har utmärkande koncentrationssvårigheter använts den 

benämningen i skolans åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet är ett sätt för skolan att 

analysera elevens enskilda behov. Detta görs utifrån en rad påståenden som antingen 

stämmer överrens eller inte stämmer överrens med de pedagogiska strategier eleven är i 

behov av. De pedagogiska strategierna eleven kan tänkas vara i behov av är enligt 

åtgärdsprogrammet följande: 

1. Eleven behöver sitta nära sin lärare. 

2. Eleven behöver ha ögonkontakt med läraren för att inte försvinna bort i tankarna. 

3. Eleven behöver att läraren försäkrar sig om att han/hon har förstått instruktionerna. 

4. Eleven kan behöva längre tid för uppgifterna än sina klasskamrater. 

5. Eleven behöver förberedas noga inför alla sorters förändringar, eftersom sådana kan       
skapa oro. 

6. Eleven behöver en lugn studieplats hemma med fasta rutiner och fastställda tider. 

7. En läxbok är till god hjälp. 

8. Eleven behöver lärarens hjälp för att hålla reda på sina saker. 

9. Eleven behöver få en uppgift åt gången. 

10. Vid större arbeten behöver eleven täta kontrollstationer så läraren ser att han/hon är  
på rätt väg. 

11. Läraren behöver försäkra sig om att det är elevens kunskap som testas, inte graden 
av uppmärksamhet. 

12. Vi behov kan uppgifterna behöva anpassas. Läraren kan ta hjälp av skolans 
speciallärare och specialpedagoger för detta. 
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13. Eleven behöver få ett bemötande som är lugnt och tydligt. 

14. Det är viktigt att eleven förstår konsekvenserna av ett eventuellt dåligt beteende. 

15. Eleven behöver mycket uppmuntran. 

16. Eleven mår bättre av beröm än av negativ kritik. 

 

      Efter att elev, föräldrar och lärare lokaliserat vilka pedagogiska strategier eleven är i 

behov av utformas och formuleras olika mål för eleven, på kort och lång sikt. 

Strategierna ska sedan anpassas till elevens behov. Målen utvärderas sedan i samband 

med utvecklingssamtalen med elev, föräldrar och lärare. Dessa samtal äger rum minst en 

gång varje termin. Specialpedagogen jag intervjuade underströk vikten av att också ge 

stöd åt de elever som finns i närheten av de elever som har AD/HD. Det handlar inte om 

att, inför klasskamraterna, peka ut de elever som har AD/HD utan det handlar snarare om 

att försöka skapa en stämning av gemenskap och hjälpsamhet utan att för den skullen 

differentiera de elever som har AD/HD. 

      I samtal med en pojke i åttonde klass som har diagnosen AD/HD fick jag förklarat 

för mig vikten av rektorns roll och förhållningssätt gentemot elever som har AD/HD. 

Eleven refererade vid flertal tillfällen till rektorer som varit mindre bra och förstående 

och till rektorer som varit precis tvärtom. Eleven talade snarare mer om rektorns roll än 

om lärarnas roll. 

      Jag får också under samtalet veta att eleven haft diagnosen AD/HD sedan två och ett 

halvt år tillbaka. Under utredningen fastställdes att han hade sex av de nio symptom som 

finns under de tre kriterierna uppmärksamhetsbrist, överaktivitet/bristande 

impulskontroll och kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet. 

Som tidigare beskrivit som en del av definitionen av AD/HD beräknas en person som 

uppfyller sex av nio symptom under respektive kriterium, i en period av minst sex 

månader, ha AD/HD. Eleven hade alltså precis sex symptom av nio. Elevens AD/HD kan 

man med viss försiktighet påstås vara lindrig. Givetvis kan vissa symptom upplevas som 

större svårigheter än andra. Symptomens svårigheter avgörs också av omgivningens 

reaktioner och kunskap. 

      Eleven berättade också att han från sina år på dagis och upp till för två år sedan 
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upplevde många svårigheter med sig själv och sin omgivning. Slagsmål var en daglig 

aktivitet. Missförstånd och mobbing likaså. Tills för två år sedan, när eleven äntligen fick 

veta vad hans symptom berodde på. När AD/HD-diagnosen blev fastställd. Ett 

hjälpmedel som varit avgörande för honom säger han är medicineringen i form av 

centralstimulerande medel. Han säger att han idag inte har några som helst svårigheter i 

livet, varken hemma eller i skolan. Tvärtom, så uttrycker eleven att resultaten i skolan är 

över många andra elevers resultat i klassen. Slagsmål är också ett minne blott. 

      Eleven har lärt sig mycket om AD/HD på egen hand genom att läsa böcker och hålla 

sig uppdaterad om senaste forskningen inom AD/HD. Många av elevens vänner har 

också någon typ av neuropsykiatrisk diagnos. Trots att eleven kan identifiera sig med 

och känna sig som vilken annan elev eller person som helst finns säkert en annan 

förståelse hos de personer som även de har problem i och med sin funktionsnedsättning. 

      När eleven fick frågan av sin rektor och lärare att samtala med mig hade eleven 

reagerat mycket positivt. Eleven resonerade som så att om han på något sätt kunde, 

genom att berätta sin historia, bidra till en ökad kunskap om AD/HD i samhället, så 

skulle han tveklöst ta chansen. Eleven besatt mycket intressant kunskap kring AD/HD 

och hade en positiv inställning till den undervisning han ges och sin framtid. 
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Slutdiskussion 

Vad som är av vikt att understryka är att eleverna från de båda undervisningsformerna 

inte direkt går att jämföra. Å ena sidan handlar det om den mänskliga faktorn, att vi alla 

är individer med olika förhållningssätt och egenskaper. Å andra sidan har det att göra 

med att eleverna på respektive skola har problem av olika grader. 

      Gemensamt för den segregerande och den integrerande undervisningsformen, för 

elever som har diagnosen AD/HD, är att undervisningen i respektive form har särskild 

utgångspunkt i att det finns elever som är i behov av särskilt stöd. Både resursskolan med 

segregerad undervisning, och den vanliga skolan med integrerad undervisning har 

samma styrdokument, läroplan och kursplaner att förhålla sig till och följa. 

      Vad utsagorna förmedlade, från personalen på resursskolan och specialpedagogen 

och eleven på den vanliga skolan, var att missförstånd är vanliga inslag för elever som 

har AD/HD. I och med en ökad kunskap kan omgivningen på ett bättre sätt förstå och 

tolka de beteenden som annars kan te sig främmande hos personer som har AD/HD. Den 

största delen av problematiken kring elever som har AD/HD tycks i båda 

undervisningsformerna vara att kommunikationen många gånger brister. För att få bukt 

med problemet är framförallt lärares och andra elevers kunskap och förståelse 

avgörande. 

      Eleven som fick en integrerad undervisning talade utifrån egen erfarenhet ofta om 

rektorns roll och förhållningssätt gentemot elever som har AD/HD. Elevens starka behov 

av att få en god kontakt med skolans rektor kan bero på att eleven ser rektorer som 

högsta chef för skolan, antingen som en auktoritär person eller som en auktoritet. Eleven 

upplever ett behov av erkännande, bekräftelse och förståelse. Eleven menar att rektorns 

bild av honom i sin tur ligger till grund för och är avgörande för hur lärarnas bild ska bli 

och är av eleven. Eleven anser att rektor och lärare ska ha så mycket kunskap som 

möjligt om AD/HD för att kunna visa förståelse för vissa av hans beteenden. 

      En integrerad undervisning kan uppenbarligen utifrån samtalet med eleven som får 

integrerad undervisning upplevas som minst lika trygg och fungerande som en 

segregerad undervisning. Det handlar alltså om hur resurserna tillsätts och anpassas efter 

elevens särskilda behov, något som den vanliga skolan i det här fallet uppenbarligen 
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lyckats med. 

      Man kan tänka sig att vägen för att en elev som har AD/HD ska få de bästa och rätta 

resurserna kan vara mer slingrig och problematisk. Det påståendet grundar sig i att 

lärarna som arbetar med elever som har AD/HD i en integrerad undervisning också 

måste förhålla sig till och fokusera på övriga elever i klassrummet som inte är i behov av 

särskilt stöd. Det dilemmat behöver å andra sidan inte lärare i en resursskola förhålla sig 

till. 

      I en integrerad undervisningsform krävs också ett omfattande arbete från lärarnas 

sida att få eleven som har AD/HD att känna sig som en i mängden. Mycket av arbetet för 

att få en elev som har AD/HD att fungera i en integrerad undervisning handlar vidare om 

att utanförskap inte ska upplevas hos eleven. Den omgivande miljön, i form av de 

människor som eleven interagerar med, kan alltså sägas vara avgörande för elevens 

arbete och funktion. Därför har skolan och lärare ett ansvar att se till att interaktionen 

mellan eleverna är så sund som möjligt. 

      En annan aspekt som synliggörs i denna undersökning är att eleven i den 

integrerande undervisningen upplever att sin diagnostisering av AD/HD gav mycket 

positiva effekter. Han fick i och med utredningen och en fastställd diagnos förklaring till 

varför han tänker och agerar som han gör. Den ökade förståelsen till sitt beteende har fått 

honom att känna sig mer trygg med sig själv och att faktiskt acceptera sig själv som 

person. Det har också inneburit att han på ett enklare sätt kan hantera sin omgivning. 

      Eleverna tycks i båda undervisningsformerna känna och uppleva trygghet. Eleverna 

som kommit till resursskolan däremot har i sina tidigare skolor med integrerad 

undervisningsform varken fungerat eller känt trygghet. Anledningen till det kan, utifrån 

undersökningen i den vanliga skolan med integrerad undervisningsform inte uteslutande 

bero på den integrerade undervisningen i sig utan snarare om resurser som saknar 

substans. För att resurser ska fungera och verka krävs det att resurserna är 

individanpassade efter elevens behov och att förståelse, kunskap och arbete ligger till 

grund för dem. Om de förutsättningarna saknas spelar inte undervisningens form någon 

roll. Att eleverna på resursskolan upplever en segregerad undervisning som mer trygg, 

gynnsam och utvecklande än en integrerad undervisning kan istället bero på att lärare, 

personal och andra elever på tidigare skolor saknat den förståelse och kunskap som krävs 
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för att överhuvud taget kunna kommunicera med elever som har AD/HD. 
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att synliggöra och beskriva hur skolors pedagogiska 

strategier ser ut i arbetet med elever som har den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). De 

pedagogiska strategierna har undersökts i en integrerad respektive segregerad 

undervisningsform. 

      Undersökningen är av kvalitativ karaktär där intervjuer genomförts dels med en elev 

som har diagnosen AD/HD men också med pedagoger från respektive skola som är väl 

insatta i elevernas undervisning och arbete. 

      Resultatet av undersökningen visar att kunskap och engagemang kring AD/HD är 

avgörande för elevernas roll och funktion i skolan. Om kunskap och engagemang är 

tillräcklig kan också elevens undervisning anpassas efter elevens behov och risken för att 

missförstånd ska uppstå minskar. Trygghet är en central faktor för elever som har 

diagnosen AD/HD och undervisningsformen i sig är inte någon garanti för att eleverna 

ska känna sig trygga. Eleverna har i de båda undervisningsformerna framhållit att de 

känner sig trygga i skolan och med sin undervisning och därför har heller ingen 

undervisningsform föredragits. Det handlar snarare om att bygga relationer som i sin tur 

är grundläggande för att eleverna ska ta till sig de pedagogiska strategierna 

överhuvudtaget. Att bygga relationer till eleverna behöver också sina pedagogiska 

strategier. De avgörs i sin tur av tålamod, tid, tillförlitlighet och gedigen förståelse. 

      Slutsatsen i undersökningen, oavsett vilken typ av undervisningsform eleven ges, är 

att kunskap och en vilja hos skolans personal att försöka förstå den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen AD/HD är nödvändigt för att elevens behov ska kunna 

tillfredställas. 
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Intervjuer 

• Intervjuer med rektor, kurator och två verksamma pedagoger på en resursskola 

med segregerad undervisning för elever som har diagnos AD/HD.  

• Intervju med en elev som har diagnos AD/HD som ges en integrerad undervis-

ning.  

• Intervju med en specialpedagog på en skola med integrerad undervisning.  

• Åtgärdsprogram för elever som har koncentrationssvårigheter. Tillämpas i en 

skola som har integrerad undervisning för elever som har AD/HD. 


